
Fredag 16 juni      5

Tvekan om
Brunnshögs-P
I ett tidigare VB-nummer spådde
jag att kommunala parkeringsbola-
get på sitt till den 12 juni uppskjut-
na möte skulle besluta om det
aviserade p-huset på Brunnshög
med 750 platser. Men jag hade fel.
Frågan behandlades inte, trots att
intressenterna (Sony/Ericsson och
statliga fastighetsbolaget Vasakro-
nan) lär ligga på.

En förklaring kan vara att det
krånglar med den politiska proces-
sen. När ärendet drogs i kom-
munstyrelsens arbetsutskott gjor-
des en väntad kritisk protokolls-
anteckning av Rolf Englesson (mp)
som anförde miljöskäl, men även
en mindre väntad från Christine
Jönsson (m): ”Frågor som måste
få svar är om det är kommunalt
intresse att ansvara för parkerings-
lösningar i område som inte pri-
märt avlastar centrum/allmänt utan
är besöks- och arbetsplats-parke-
ring-ar i ett ytterområde.” Därmed
finns skeptiker i båda blocken.

P-bolaget har sitt nästa styrelse-
möte först i slutet av augusti, och
denna tvekan gör kanske att ett
beslut skjuts upp till efter valet.
Sen får vi se. Christine J. står ju på
valbar plats till riksdagen. Kommer
hennes efterträdare i Lund att ha
samma hållning?

Gunnar Sandin

kommer här med sitt femte tryckta
nummer för året som blir det sista
innan sommaren.

Vi planerar att komma ut med
två tryckta nummer i höst i sam-
band med valet, ett den 18 augusti
då argumenten borde vara vässade.
Det andra numret blir en samling
kommentarer till såväl riks- region-
och kommunval med analyser av
de uppkomna lägena i den insikts-
fulla anda som VB är ganska ensam
om, i alla fall i Lund, om vi får
säga det själva. Inför dessa två
nummer finns det  ett aber, pengar.
Det är ebb i kassan och f.d. Kungl.
Postverket vill ha ca 1.500 kr varje
gång vi gör ett tryckt nummer. Att
det inte blir mer beror på att en hel
del av prenumeranterna själva skri-
ver ut sin tidning från pdf-filen på
webben. Skicka alltså gärna in en
hundring eller två till pg 1 51 44
21-5. Om du vill sälla dig till själv-
tryckarna så skicka ett mejl till
pren@veckobladet.info.

Naturligtvis blir det ett webb-
nummer varje fredag från 11  au-
gusti, så chans till debatt finns det.

Om skrivlusten drabbar tidigare
så skicka gärna en artikel till vår
sommarsida.

En god sommar önskar red.

Teknikutvecklingen påverkar
ständigt vilket gör att man lätt kan
bli teknikdeterminist, dvs. tro att
tekniken är en självständig kraft
som bestämmer samhället. Marx
var ju inne på det när han sa att
skvaltkvarnen gav oss feodalher-
ren, medan ångkvarnen gav oss
industrikapitalisten. Men sanning-
en är att det finns hela tiden val-
möjligheter, tekniken kan använ-
das på det ena eller andra sättet.

Var finns läsarna?
Just nu är det Internet som står i
centrum för mycket av intresset.
Jag läser i måndagens Guardian –
The Guardian är världens bästa
dagstidning  (ja, jag menar allvar)
– att nu ska deras webbupplaga få
första tjing på nyheterna och pap-
persupplagan komma i andra hand.
Lite orättvist förstås mot de som
betalar nästan en tia för att läsa
nyheterna i en papperstidning. Men
vad gör man när pappersupplagan
är 360,000 medan det finns 13,3
miljoner läsare på webben? OK,
inte alla varje dag, men så många
unika besökare är det som då och
då tittar in.

Just tidningsläsningen tillhör det
jag uppskattar mest. Jag minns när
jag under Vietnamåren jobbade
på ett universitet i amerikanska
Mellanvästern med en reaktionär
och dålig lokaltidning. Då var det
en lättnad att då och då läsa New
York Times, men den kom alltså
inte till orten förrän dagen efter.
Nu kan jag börja min arbetsdag
med att läsa NYT, dessvärre med
en hållning före och under Irakkri-
get som är feg och undanglidande.
Jag läser också ett antal andra
tidningar och tidskrifter, allt utan
att betala.  Jag är med andra ord en
riktig nerladdare.

Hett ämne
Nedladdning är det politiska ämnet
för dagen och i partihögkvarteren
darrar man inför frågans politiska
potential. Vem minns inte de döda
sälarna som gjorde att miljöpartiet
kunde återkomma till riksdagen?
Stora väljargrupper är nu så labila
och ointresserade av traditionella
partier att Piratpartiet som före-
språkar fri nerladdning på sin stora
(och enda) fråga kan ta hem ett
mandat. Alltså händer det som så
sällan händer till vardags: partier
beklagar sitt tidigare ställningsta-
gande och ändrar ståndpunkt.
Bland dessa åsiktsbytare finns ock-
så vänsterpartiet.

Där låg faktiskt vänsterpartiet i
Lund före. För ett år sen när riks-
dagen skulle anta den nya lagen

mot nerladdning och Tasso Stafili-
des ställde upp på regeringslinjen
hade vi en ganska rejäl diskussion
i Lund där vi opponerade oss mot
partiets ställningstagande. Det
hjälpte inte, men när stora ung-
domsgrupper nu hotar att rösta på
ett särskilt parti i frågan så tar det
skruv. Utmärkt, det är så demokra-
tin ska fungera.

Den kreativa allmänningen
Men det här är en fråga som har en
lång historia och som går djupt.
Den började med att amerikanska
hackers (en hederstitel i samman-

hanget) blev förbannade därför att
det plötsligt skulle kosta pengar
att använda grundläggande pro-
gramverktyg. Ur detta föddes Ric-
hard Stallmans GNU-arbete och
därefter operativsystemet GNU/
Linux med Linus Torvalds be-
nägna hjälp. Microsoftdirektörer-
na brännmärkte detta som en när-
mast oamerikansk verksamhet och
kampen mellan den öppna pro-
gramvaran och Microsoft pågår
sedan dess varje minut på världens
persondatorer och servrar.

Det intressanta är då att idén om
fritt tillgänglig programvara spred
sig till andra områden: text, musik,
bilder. Man kan ju bege sig till ett
bibliotek och titta i många böcker,
läsa, låna, kopiera några sidor etc.
Det fungerar ju bra, författarna
svälter inte av det skälet och man
köper ju ändå böcker. Men när
folk nu vill byta musik med var-
andra i digital form säger skiv-
branschen stopp och statsmakterna
följer efter.

Den person som tydligast och
bäst har diskuterat det här med
upphovsrätt och konstnärlig frihet
är en amerikansk juristprofessor
som heter Lawrence Lessig.  Han
har påvisat hur viktigt det är att det
finns en ”allmänning” där man

kan hämta idéer för att skapa nytt.
Walt Disney hade ju aldrig klarat
sig utan denna allmänning av sagor
från medeltiden via Bröderna
Grimm till HC Andersen. Då bor-
de också de som tar från allmän-
ningen i tacksamhet lämna sina
skapelser där. Det gör de inte, de
slåss som tigrar för Kalle Anka
och vill t.o.m. ha rätten till saker
som de själva har lånat.

Lessig har pekat på hur upphovs-
rättsreglerna ständigt har utvidgats
och allmänhetens manöverutrym-
me begränsats. Javisst, lobbyorga-
nsiationerna är starka och ingen
talar för allmänhetens behov. Vi
såg det senast i Sveriges ställnings-
tagande i EU för patent på program,
en hjärtesak för ABB och Ericsson,
och för landets välavlönade
patentjurister, men ett slag i
ansiktet på innovatörer och
nyutvecklare. Det gäller samma
sak med piratkopiorna av musik:
en bortskämd och profithungrig
skivindustri hatar att folk delar
musik. Ett litet antal megastjärnor
och bestsellerförfattare skulle
förlora en del om det var fritt fram,
men det stora flertalet författare,
skribenter och musiker skulle inte
bli ekonomiskt berörda. Däremot
skulle de kreativa möjligheterna
öka. Alltså: copyleft i stället för
copyright!  För den som är socialist
borde det inte vara någon tvekan
om var man står.

Internetidealism
Information wants to be free, heter
det i ett av de tidiga manifesten för
Internet och det finns en idealistisk
tradition bakom sådana ord. Men
just därför att Internet har blivit så
ekonomiskt betydelsefullt kom-
mer det att bli svårt att behålla
friheten. Amerikansk kongressen
håller just nu på att tillåta att Inter-
nets neutralitet mot innehållet mju-
kas upp. Kommersiellt angelägna
saker ska få kunna komma fram
snabbare och det innebär förstås
att annan trafik blir långsammare.
Min bedömning är att de ekono-
miska realiteterna på sikt kommer
att göra sig gällande och jag är
därför inte motståndare till att
betala Internetlicens ungefär som
att betala TV-licens. Då kan vi
hålla de kommersiella intressena
på visst avstånd, kanske, och dela
ut lite pengar till de som behöver.
Under tiden ska vi naturligtvis
fortsätta att slåss för den idealis-
tiska hållningen till Internet, men
i medvetande om att det bara kan
bli en långsamt förlorad försvars-
kamp. Lucifer
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Så här kunde det stå i en rekryte-
ringsannons i fackpressen, utöver
det vanliga tugget om vilken
dynamisk kulturstad Lund är:

1. Du bör vara galen. Naturligtvis
inte bindgalen men klart udda och
med en irrationell åder. Bygg-
nadsnämndens ledamöter har vissa
goda egenskaper men dit hör defi-
nitivt inte galenskap, och då måste
ju de ledande tjänstemännen stå
för den ingrediensen. Och den slät-
kammade kommundirektören
Ahlfridh gör det förvisso inte. Gun-
nar Wetterberg hade varit något
annat men den chansen missade
vår fega kommunstyrelse.

2. Du bör vara arkitekt. Eller kans-
ke är det ett måste. Tingvar är ju
lantmätare och det är i och för sej
en sympatisk tanke att man ska
kunna kliva över yrkes- och skrå-
gränser, men Lund behöver just
nu en stadsbyggare med den kom-
bination av konstnärlig kreativitet
och gestaltningsförmåga som finns
just hos arkitekter, och vi behöver
någon som åtnjuter anseende inom
arkitektkåren, och som kan locka
toppkrafterna till medverkan i de
häftiga tävlingar som du anordnar.
Imagen som arkitekt kan t.ex. un-
derstrykas genom att du under den
kalla årstiden uppträder i islands-
tröja.

3. Du bör vara skrivglad. Du ska
skriva i både fackpress och dags-
press, och med det senare menas
inte bara Sydsvenskans lundasida
utan t.ex. DN Debatt. Vi vet, det är
inte lätt att bli publicerad där, men
det är ett mått på din kaliber att du
förmår att lyfta lundafrågor till
sådan allmängiltighet och angelä-
genhet att de väcker intresse även
i Stockholm. Du bör uttrycka dej
provokativt.

4. Du bör vara urbanist. Därmed
inser du vad som rör sej bland de
unga och bland invandrarna: att
det är Staden som gäller, täthet,
höga hus, gatuliv, blandning, och
att detta i vissa konfliktlägen får
prioriteras framför grönska, stillhet
och trafiksäkerhet. Självklart ska
du bo i en liten lya mitt i stan och
inte tillbringa semestern på ett
lantställe utan på studie- och
bildningsresor till ännu större
städer.

5. Du bör vara en offentlig person.
Därmed menas bland annat att du
ska vara synlig i stadsbilden (lätt-
igenkännlig i din islandströja, som
för övrigt är ett användbart plagg
även sommarkvällar), ofta före-
kommande på uteserveringar, glad

att ge dej i snack med lundabor
som har synpunkter på stadsbygg-
andet, det vill säga de allra flesta.

6. Du bör utnyttja stadens arkitekt-
skola. Visst, elevarbeten har ställts
ut men har de fräcka och fräscha
idéerna nånsin förverkligats i
Lund? Här får du användning för
din galenskap.

7. Du bör utbilda och bilda dina
politiker. Ta ut Byggnadsnämnden
på en inhemsk och en utomsvensk
studieresa varje termin. Det kostar
men ställ ett rejält utbildnings-
och representationskonto som vill-

kor för ditt tillträde – i gengäld kan
du sänka dina löneanspråk efter-
som du inte har några dyra hus att
amortera.

8. Du bör dessutom låta dem ta del
av stadsbyggnads- och arkitektur-
debatten. Du kan dock inte begära
att de ska läsa tidskrifter och böcker
utan det får bli föreläsningar, av
dej själv eller andra sakkunniga.
Tala långsamt så att de förstår.

9. Du bör hata bilen och håna
bilisterna. Som urbanist vet du att
ett verkligt stadsbyggande är
oförenligt med massbilism. Det
handlar förstås om bilens miljö-
effekter men ännu mer om dess
utrymmeskrav och allra mest om
dess privatiserande effekter som
går tvärs emot den medborgaranda
som har varit det goda stadslivets
kärna ända sen de gamla grekerna.
Och du inser att hån inte är ett för
starkt ord: åtminstone sen början
av  1970-talet har det varnats för
den kommande oljebristen, och
den som inte velat lyssna är värd
ditt förakt. Du får naturligtvis ha
bil själv men i så fall (för arkitekt-
imagens skull) en röd Morgan som
står uppallad i ett garage nånstans.
Köra behöver du inte, du bor ju
fem minuter från tåget.

10. Omvänt bör du älska cykeln.
Och då handlar det inte i första
hand om att bygga cykelbanor utan
att låta cyklarna återerövra körba-
norna, tränga undan bilarna. Det

är för övrigt en billigare lösning.
Om du själv har en exklusiv sport-
cykel är det inte fel.

11. Vi utgår från att du älskar
tåget. Ge dej ut i debatten och
förklara vilken sinnlig kvalitet det
är att få uppleva de långa och
tunga godstågen genom centrala
stan, att för barn och andra kunna
åskådliggöra hur Lund hänger
samman med både Norrland och
kontinenten. Motarbeta järnvägens
bullervallar och bullerplank (och
motverka gärna också bullerskyd-
den utmed vägarna som inte be-
hövs när bilarna blir få).

12. Du bör göra Lund tätare. Okej,
det kan du inte göra helt på egen
hand, men du kan ta fram förtät-
ningsplaner och leta upp alla tänk-
bara luckor att exploatera. Du vet
naturligtvis att det måste byggas
massor av bostäder bara för att
hålla takt med välståndsutveck-

lingen, eftersom folk använder sina
mesta pengar till att bo större –
också du känner säkert många
singlar som lever i treor och fyror.
Du vet också att den stora mark-
reserven utgörs av överbreda vägar
och deras buller- och skyddszoner.
En nedklassing av autostradan ge-
nom Lund till stadsmotorled med
70 som fartgräns skulle betyda
mycket.

13. Du bör blanda. Kontor, bostä-
der, skolor, moskéer (kyrkor har
vi nog av), butiker. Du vet att detta
är en internationell trend och inget
som har uppfunnits i Lund (som
vänsterpartiet vill ge sken av), men
det har tillämpats alltför lite. Och
var inte rädd för att få med indu-
strier i smeten, vi är några som
sörjer doften av trä från Lennarts-
sons eller av färskt bröd från
Diwongs.

14. Du bör ha modet att bebygga
parker. Det finns ett antal under-
utnyttjade grönytor i stan, inte
minst på Väster, reminiscenser från
den tid då där fanns barn som lekte
ute. Det kommer att väcka rama-
skrin, men då ska du inskärpa att
kvalitet är viktigare än kvantitet
och att erfarenheterna visar att vi
inte har råd att underhålla all
grönskan. Anamma gärna idén att
förlänga stadsparken till Höje å,
men det räcker med ett smalt stråk.

15. Du bör lyfta fram goda exempel
ur Lunds historia. 1858–1875 hade

vi en banhall där resenärerna kunde
invänta tåget skyddade av väder
och vind. Jernhusen och Banverket
är säkert öppna för en ny sådan
bara kommunen betalar. Eller
förslaget från 1896 om en spårväg
från (f.d.) Mejeriet via Stortorget
till (f.d.) Bryggeriet. Eller förslaget
om en takryttare mitt på Domkyr-
kan (se modellen på museet) som
bryter av den alltför långa horison-
tallinjen. Eller isbanan på Stor-
torget, som är mycket angelägnare
än en ishall för broilersporten is-
hockey.

16. Du bör bekämpa den kommer-
siella förfulningen av Lund. Vi
tänker förstås på alla fula skyltar
men också på skogen av flagg-
stänger som firmorna försöker
överrösta varandra med på alla
nya industriområden.

17. Du bör ställa estetiska krav
just på industriområdena. Att det
blir något slags harmoni i fasader

och materialval, inte den nuvaran-
de anarkin. Människor ska vilja
flanera där. Med vackra moderna
industribyggnader blir saknaden
mindre när vi tvingas riva Armatur-
fabriken därför att järnvägen måste
fram.

18. Du bör liera dej med kultur-
skaparna. Du är ju själv en sådan.
Fixa fler skulpturer på stan. Drick
öl med målare och poeter (och var
beredd att bjuda, de har det ofta
knapert). Det är viktiga vänner att
ha i opinionsbildningen för det är
få som öppet vågar angripa kul-
turen.

19. Du bör rita något vackert. De
klassiska stadsarkitekterna satt inte
bara vid skriv- eller sammanträ-
desbordet utan också just vid rit-
bordet. Du kan börja med en stads-
teaterbyggnad i kvarteret Galten
och en kongresshall på Klosterha-
gens parkeringsplats.

20. Du bör älska Lund. Kritiskt
men varmt. Och den goda kärleken
är inte begränsande utan vill om-
sluta alla, och därför unnar du andra
att få bo och verka i Lund och
arbetar för att staden ska växa.
Tänk i ett tusenårsperspektiv: en
gång var vi större än Malmö och
en gång ska vi åter bli störst, när
Malmö har sjunkit i havets djup
sedan växhuseffekten tagit kol på
polarisarna.

Gunnar Sandin

Till en blivande stadsbyggnadsdirektör

Lämplig bostad för en lätt galen stadsbyggnadsdirektör.
Arkitektelev ritade hus för 180 cm bred tomt på Bytaregatan.

Anders Tingvar slutar som stadsbyggnadsdirektör. Man kan ha
kritiska synpunkter på en del som han har gjort, t.ex. samröret med
EES-konsortiet och Brunnshögsprojektet inklusive tankarna att
dränera centrala Lund på arbetsplatser, men positivt är att han har
velat koppla samman spårtrafik och stadsutbyggnad (Hardeberga-
staden, Staffanstorpsbanan, Lundalänken), även om det inte har
blivit så mycket av det. Men nu ska han alltså ersättas, en process
som lär ta minst ett halvår. Första etappen är att fomulera önskemål
om en ny innehavare. VB vill ge ett litet bidrag.



Margó Ingvardsson är sedan flera
år verksam i Forum 50+. Det är
därför inte oväntat att hon i sitt
bidrag ”Vad är vänster och höger
i arbetsmarknadspolitiken?” drar
en lans för äldre som drabbats av
arbetslöshet. Jag anser att en dis-
kussion om arbetsmarknadsfrågor
i Sverige blir meningsfull bara om
den förs mot bakgrunden att över-
heten bestämt att vi skall ha en
”jämviktsarbetslöshet”. 200-300
000 människor skall hållas i öppen
arbetslöshet vartill kommer nästan
lika många i ”åtgärder”. I en mar-
knadsekonomi är det då ofrånkom-
ligt att arbetskraft som anses mind-
re attraktiv för arbetsgivarna drab-
bas mest – äldre, oerfarna unga,
invandrare, kvinnor som förväntas
bli gravida. Vilka det är mest synd
om kan diskuteras. Författarens
erfarenhet ”är att arbetslöshet i
vuxen ålder är det mest förödande
utanförskap som man kan drabbas
av”. Å andra sidan föreslår Handels
att 50+ skall få deltidspension för
att unga skall få arbete. Man kan
inte bortse ifrån att långtids-
arbetslöshet för en 20-åring kan få
mycket svåra konsekvenser för
både individen och samhället. De
som får avtalspension vid 60 tycks
det inte gå någon nöd på men det
är knappast någon generell lösning
på ett svårt avvägningsproblem.

Svenska folket har sedan några
år skrämts med en kommande oba-
lans i befolkningssammansätt-
ningen. Vi lever längre och års-
kullarna blir mindre. Det kan bli
brist på arbetskraft. Enligt Margó
”finns en bred politisk samstäm-
mighet om att alla måste vara kvar
i arbetslivet längre”.

Jag tror att de som verkligen har
anledning att oroa sig är antiinfla-
tionsekonomerna. Det kan bli brist
på arbetslösa så att det blir svårt att
upprätthålla en önskvärd jämvikts-
arbetslöshet. Men ”reservarmén”
kan kanske fyllas på genom att
man höjer pensionsåldern så att
det går att få ut A-kassa fram till
72 års ålder. Förlåt cynismen.

Svaret på frågan i artikelns titel
om vad som är ”vänster” i arbets-
marknadspolitiken tycker jag mig
finna i meningen: ”Vårt välfärds-
system bygger på att vi alla över
generationsgränserna betalar skatt
utan uppdelning i vad vi använder
av samhällets service.” ”Höger”
bör väl då vara övergång till av-
giftsfinansiering?

I ”Facklig strategi för hållbara
jobb” konstaterar Dan Gahn-
ström och Rune Hjälm att ”Fort-
farande är fackföreningsrörelsen i
hög grad nationalistisk medan
kapitalismen är gränsöverskridan-
de”. Utflyttning av arbeten p g a
låglönekonkurrens skapar nya
utmaningar för fackföreningarna.
Om de inte kan mötas med protek-
tionism krävs det framför allt en
mera internationell inriktning på
det fackliga och politiska arbetet.

Författarna visar att inriktningen
på en ekologiskt hållbar utveckling
ger möjligheter för nya jobb. Ut-
byggnad av kollektivtrafik, gröna
jobb inom bygg- och bostadssek-
torn, produktion av ickefossila
energiformer, logistikkedjor för
närproducerad  mat är några exem-
pel.

Svenska arbetsrättsliga förhåll-
anden hotas också och där ser för-
fattarna det som mest angeläget
att ställa krav på anständiga anställ-
ningsformer. Det är beklagligt att
den otryggaste anställningsformen
– behovsanställning – är den som
ökat mest.

Den ekonomiska demokratin
kan stärkas genom kooperativa och
självförvaltande lösningar som kan
vara ”alternativ till delar av både
offentlig och privat verksamhet”.

Vi får ofta höra att svenska lön-
tagare i stor utsträckning direkt
eller via fonder är delägare i de
stora företagen utan att ha ägarin-
flytande. Författarna anser att man
bör diskutera formerna för ett
sådant inflytande.

Johan Lönnroth ställer frågan
”Hur höja kvinnors löner mera än
mäns?” och konstaterar att trots
att regering och riksdag i mer än
ett decennium haft minskade in-
komstskillnader mellan könen som
mål så verkar det inte ha hänt
särskilt mycket.

Han menar att en huvudförkla-
ring är att män arbetar fler timmar
mot betalning medan kvinnor arbe-
tar fler timmar utan att få betalt.
Han nämner kända förhållanden
som att kvinnor förvärvsarbetar i
yrken med lägre inkomster än mäns
och att kvinnor oftare än män ar-
betar deltid.

Johan Lönnroth ger exempel på
hur en finansiering av ökade in-
komster för kvinnor kan gå till.
Inom näringslivet skulle det fram-
för allt krävas att produktivitets-
höjande investeringar maximalt
koncentreras på de områden som
domineras av kvinnor. Vidare be-
hövs en hårt centraliserad lönepo-
litik som gynnar kvinnodomine-
rade låglöneyrken och att en maxi-
mal andel av omskolning och vida-
reutbildning går till kvinnor. Detta
gäller det privata näringslivet.

I den offentliga sektorn tycker
man det borde vara enklare att
genomföra löneutjämning efter-
som man kan fatta politiska beslut
i frågan vilket ju också gjorts på
sina håll. Men enligt Johan Lönn-
roth är problemen större i den
offentliga sektorn bland annat
därför att det är svårt att höja
produktiviteten i de verksamhe-
terna men också för att det inte är
möjligt att höja skatterna ytterli-
gare. Och det kan naturligtvis dis-
kuteras. När Göran Persson inter-
vjuades av Bengt Bratt i DN för ett
par år sedan sade han, att om inte
arbetslinjen skulle visa sig att
fungera så skulle man bli tvungen
att höja kommunalskatterna för

att försörja den offentliga sektorn.
Han tänkte sig att hälften av till-
växten i ekonomin skulle gå till
ökad privat konsumtion och hälf-
ten till skatt. Man kan tycka att om
en löntagare om 15 år får betala 40
procent i skatt kan det inte kännas
särskilt tungt om han eller hon
ändå har fått högre reallön och
därmed bättre konsumtionsförmå-
ga. Det kan säkert också tillkomma
andra modeller för överföring av
ekonomiska och personella resur-
ser från tillverkningssektorn till
välfärdssektorn, t ex genom grön
skatteväxling.  Johan Lönnroths
alternativ till skattefinansiering är
ökade avgifter, mer oavlönat arbete
och privatisering. Det motsvarar
väl ungefär det som Margó Ing-
vardsson i sin artikel avser med
”höger” inom arbetsmarknads-
politiken. Men egentligen vill inte
heller Lönnroth ha privatisering
och slutar med: ”Min övertygelse
är att enbart ett lokalt samarbete
mellan folkrörelser, föreningar och
offentlig sektor kan stå emot pri-
vatisering i ännu större skala. So-
ciala kooperativ inom psyk- och
missbruksvården, kollektivhus
med äldre som själva tar hand om
delar av äldreomsorgen samt folk-
högskolor och bildningsförbund
inom utbildningen kan ge en star-
kare folklig förankring än statliga
eller kommunala instanser.” Glas-
klart?

Johan Lönnroth och Anne-
Marie Morhed har skrivit ”En
frihetlig vänster”.

Titeln skapar förväntningar om
en programförklaring. Vad känne-
tecknar en frihetlig vänster förutom
att den förmodligen inte är ”kom-
muniststyrd”?

Författarna gör en summarisk
historisk översikt över 1900-talet
med utvecklingen inom ekonomi,
miljö och feminism i centrum. Be-
skriver hur som bekant Sovjet-
unionen misslyckades i allt. Den
socialdemokratiska välfärdsstaten
hade däremot framgång i det mesta
ända fram till 80-talet då trenden
bröts på grund av ”att den starkt
växande finansmarknaden i kom-
bination med skärpt konkurrens
med låglöneländer minskade
nationalstaters och nationella fack-
föreningars makt”. Vinstandelar
ökade, löneandelar minskade.
Klyftorna mellan rika och fattiga
ökade i hela världen. Artikeln av-
slutas med några drakoniska citat
och påståenden. ”De socialdemo-
kratiska idéerna är döda…”. ”Den
gamla vänstern må gräma sig, gråta
över spilld mjölk. Den måste dö.
Eller gilla läget. Socialism kan
bara byggas i frihet.”

Om man nu tror sig tillhöra ”den
gamla vänstern” blir man förstås
nyfiken på vad det är för ”läge”
man måste gilla för att det skall
vara hopp om livet. Jag begränsar
mig till ekonomiska aspekter. En-
ligt författarna innebär omfördel-
ningen av makt från nationalstaten

till det internationella kapitalet att
”omfördelningspolitik kan numera
bara bli effektiv om den utövas
över nationalstaternas nivå. Inte
heller enbart mellanstatliga över-
enskommelser lär räcka för att ta
beslut om t ex minimiskatt på ka-
pital eller minimikrav på arbetsrätt.
Enbart direktvalda parlament över
nationalstaternas nivå kan i läng-
den utöva denna makt”. Av samma
skäl är keynesiansk stimulanspo-
litik i lågkonjunkturer inte längre
möjlig.

Här kan invändas att överfö-
ringen av makt till det interna-
tionella kapitalet inte var något
ödesbestämt utan orsakades av
felaktiga politiska beslut om avreg-
leringar av bland annat valutatran-
saktioner. I Sverige var Åsbrink,
Dennis och Feldt huvudansvariga.
Även om keynesianska metoder
inte längre kan användas på samma
sätt som förr så gäller fortfarande
keynesianska grundprinciper inom
ekonomin. Keynes var naturligtvis
positiv till frihandel men han var-
nade för de allvarliga följder som
en kombination av frihandel och
fria valutarörelser kunde medföra
och också har medfört. Bland annat
har den lett till att frihandel grundad
på komparativa fördelar inte blivit
möjlig.

Betydelsen av efterfrågan är
central i den keynesianska ekono-
min. Den franske sociologen
Emmanuel Todd (1) har påpekat
att de globalt minskade löneande-
larna i längden skulle leda till
världsdepression p g a för låg efter-
frågan. Att det inte ännu skett me-
nar han beror på att vi har en
keynesiansk stimulanssituation på
global nivå där de amerikanska
hushållen och regeringen i USA
med lånade medel skapar en
efterfrågan på världsmarknaden.
Todd menar att denna obalans i
längden är ohållbar och kommer
att medföra en kollaps i USA:s
ekonomi. Särskilt som de efter-
frågestödjande investeringarna i
infrastruktur inte gjorts i det egna
landet utan runtom i världen. De
europeiska länderna kan undvika
att gå samma öde till mötes om de
övergår till en keynesiansk ekono-
mi. Liknande synpunkter har
framförts av bland annat Chalmers
Johnson (2) och ekonomipris-
tagaren Joseph Stiglitz (3).

Ingen verkar emellertid kunna
förutse vad som händer när USA:s
import på f n 1 800 miljarder dollar
om året inte längre kan finansieras
genom ökad skuldsättning. USA
ledde världen in i globaliseringen.
För att rädda sin egen ekonomi
blir USA kanske förtrupp också
vid utmarschen.

När det gäller förväntningar om
en utjämnande fördelningspolitik
står enligt författarna mänsklig-
hetens enda hopp till direktvalda
parlament över nationalstaternas
nivå. Det man sett hittills av
överstatliga institutioner är inte
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Manus sänds per e-post till
material @veckobladet.info
Lämna då gärna två versioner: den
råa texten som brev och dokumen-
tet i format enligt ovan som bilaga.
Vill du ha tidningen så skicka e-
post till pren@veckobladet.info
Vid utebliven tidning kontakta
Göran Persson.
Nästa nummer kommer den 18
augusti,
tills dess så finns nytt material på
http://veckobladet.info
varje fredag.

Detta nummer gjordes av Göran
Persson, Gunnar Sandin (red.) och
Kajsa Theander. Nästa redaktör
Gunnar Sandin, 135899.

Sommartankar
Så har då sommaren äntligen an-
länt. Täppan prunkar. Liksom här-
dade av den hårda vintern knop-
pas och blommar det som aldrig
förr. Ängslig har matte gått från
rabatt till rabatt och återseendets
glädje har varit stor när de perenna
plantorna varit på plats. Hon har,
som husse säger, en personlig rela-
tion till varje växt, och dess historia
är noggrant bokförd i täppans logg-
bok. Men husse och jag överser
med dessa barnsligheter.

– Det är ändå ett rätt så billigt
nöje, säger han lågt, och desto
större bokkonto får jag! Han glöm-
mer då de femtontal stora krukor
med förkultiverade lökar och knö-
lar som matte började odla inom-
hus i ren desperation när april reg-
nade bort. Dessa har inte varit gra-
tis. Matte är en trägen kund i Träd-
gårdsbutiken. Växterna har nu, till-
sammans med småplantor från vårt
inneväxthus, fått nya hem i rabat-
terna.

Men en orm har nästlat sig in i
paradiset! Kirskål i häcken! Trots
idogt rensande verkar den hitta
nya växtplatser, och har nu slagit
sig ner mitt i det vita ormögat
Även annat otyg som revsmör-
blomma, maskros och åkervinda

växer, så ock gräsmattan, och det
är ett evigt klippande, putsande
och hackande. Själv tar jag det
lugnt numera. Som valp lär jag ha
farit runt som en tornado i täppan.
Jag hade då min favoritplats under
en stor riddarsporre, men uppskat-
tar nu bäst en skuggig plats på
gräsmattan.

– Du är faktiskt äldst i familjen
nu, säger husse, sträcker på sig
och försöker se ungdomlig ut. Ja,
nog känner jag åren i ben och
rygg. Jag orkar inte längre gå till
täppan, utan måste transporteras
hit med bil.

Husse och matte ska spela blås-
musik i Skinnskatteberg i sommar.
Men jag stannar kvar i Lund. Det
talades en del om en hyrd husvagn
men då protesterade jag. Hemma
bäst! Ungdomarna kommer och
tar hand om mig. Det lär bli en del
trevliga fester att se fram emot…

Sen stundar valrörelsen! Den
kan bli spännande. Det har ju kom-
mit en ny spännande uppstickarare,
och matte och husse är inte längre
medlemmar i samma parti! Matte
har fått lite svårt med vänster-
partiet, där en del är kommunister,
en del bara kallar sig det och resten
tycks strunta i vilket. Men man
måste förhålla sig, säger matte,
till vad som varit och vad man vill
av framtiden, och sen ta konse-
kvenserna av det. Husse blir ledsen
och själv förstår jag inte mycket
av det hela. Jag återkommer till
detta men slutar här med att önska
alla läsare en trevlig sommar!

Cilla

Miljöpartiet har aldrig varit marx-
istiskt och socialdemokraterna
strör ut pengar lite varstans för att
vinna marginalröster. Men jag
hade hoppats bättre av vänsterpar-
tiet.

I en gemensam debattartikel i
Svenska Dagbladet den 12 juni
förklarar jordbruksmininister Ann-
Christin Nykvist, Åsa Domeij (mp)
och Sven-Erik Sjöstrand (v) att
man (vid fortsatt rödgrön majori-
tet) tänker satsa en miljard extra
årligen på gles- och landsbygden
och därmed komma upp till 4,8
miljarder – med benägen hjälp av
EU. Slagordet ”Hela Sverige ska
leva” upprepas. Det talas om både
att bevara öppna landskap och öka
produktionen av bioenergi, obe-
kymrat förbiseende att dessa mål
kan råka i strid med varandra. Men
det mesta av pengarna ska satsas
på ”aktivt brukande i mindre gyn-
nade områden”.

Det är svårt att fatta detta som
annat än ökat stöd åt jordbruket i
skogslänen. Det bevarar väl ett
och annat arbetstillfälle men så
var det ju också med den egna-
hemspolitik som drevs av social-
demokraterna och stöddes av vän-
stern långt in på mellankrigstiden.
Med småbruk som etablerades
med möda (läs Sara Lidman!) men
avfolkades/avvecklades efter bara
några decennier. Borde vi inte lära
av historien?

Sjuttitalets landsbygdsromantik
behåller sitt grepp om medelålders
opinionsbildare och politiker; Gö-
ran Greider och Göran Persson är
andra exempel. Att ungdomen har
fått andra ideal och den extra mil-
jarden borde satsas på storstads-
utveckling har man inte fattat.

Vi har använt citatet förr men
får tyvärr anledning att upprepa
det. Det står i Karl Marx & Fried-
rich Engels, Kommunistiska mani-
festet, s. 32 i Arbetarkulturs upp-
laga från 1978: ”Bourgeoisin har
lagt landsbygden under stadens
herravälde. Den har skapat kolos-
sala städer, den har i hög grad ökat
invånarantalet i städerna i förhål-
lande till befolkningen på lands-
bygden och därigenom dragit en
betydande del av befolkningen
undan lantlivets förslöande in-
verkan (vår fetstil).” Och över-
sättaren var finkänslig: i originalet
står det mera rakt på sak das Idio-
tismus des Landlebens, ett uttryck
som vi tror att även den icke tysk-
kunnige förstår.

Trist att Sven-Erik Sjöstrand
medverkar till urgröpningen av
vänsterpartiets marxistiska arv. Att
han vill förslöa en betydande del
av befolkningen.

Gr

Antimarxistisk landsbygdspolitik

uppmuntrande. Deras ledstjärna är
överlag The Washington Consen-
sus. Globala nätverk som World
Social Forum är främst opinions-
bildande utan att ha någon makt-
position i sikte. Så länge det inte
ens finns ett embryo till ett
överstatligt maktorgan med pro-
gressiva förtecken måste vi väl i
första hand arbeta för att öka den
folkliga makten på det lokala pla-
net. Har arbetarrörelsens organisa-
tioner och partier verkligen testat
gränserna för vad som kan göras
nationellt för att förbättra makt-
balansen mellan arbete och kapital.
Av svensk vänsters ekonomer för-
väntar vi oss väl något mer och
bättre än drömmar om en pro-
gressiv världsregering. Kan dom
inte i stället tala om för oss t ex om
riksdagen kan ge direktiv till riks-
banken att höja inflationstaket till

4 procent. Det skulle enligt många
ekonomer och fackliga företrädare
medföra betydligt minskad arbets-
löshet. Men det finns kanske över-
statliga hinder? Och i stället för att
bara prata om att svenska löntagare
”egentligen” äger stora delar av
företagen genom olika fonder kan
dom väl tala om vilka lagar eller
bestämmelser som skall ändras
eller skapas för att vi ska kunna
utöva den ägandemakt som till-
kommer oss. Svenska folket gillar
säkert inte läget som det är nu och
förväntar sig mer av den svenska
vänstern än bara prat om frihet och
pluralism.

Erik Kågström
1. Emmanuel Todd. ”Låtsasimperiet.
Om det amerikanska systemets sön-
derfall”.
2. Chalmers Johnson. ”Blowback: The
Costs and Consequences of American
Empire”.
3.Joseph Stiglitz. “Globalization and
Its Discontents”.

Vägval vänster...
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Mycket i detaljplanen är bra. Det känns
befriande att kvartersmark förändras
till platsmark, att begreppet hus i park
konsekvent tillämpas, att parkmark pla-
neras både norr och söder om ån, att
alla träd bevaras i paviljongområdet
och att även djurhägnet söder om ån
blir platsmark. Det är glädjande att en
vandringsled planeras söder om ån.
Den får väl ses som en del av det ny-
ligen beslutade nya Höje å-projektet.

Att dansbanan intill ån förblir
kvartersmark är däremot otillfreds-
ställande. Den har i sitt förfall under
det senaste året fått ett ökat skönhets-
värde sedan södra väggen rivits helt.
Det har gjort byggnaden luftigare. Den
nu synliggjorda konstruktionen med
trävalv och pelare kan föra tanken till
ett grekiskt tempel. Det är angeläget
att denna gamla scen på vilken såväl
Östen Warnerbring som Kal P Dal
gjorde bejublade framträdanden beva-
ras. Byggnaden utgör en resurs för
kommunen, inte en belastning. Kon-
serter, dans, teaterföreställningar, ser-
vering i anslutning till Höje å-leden,
midsommar- och valborgsfirande, un-
dervisning för skolorna i Sankt Lars-
området: allt är möjligt.

Med tanke på alla detaljplanens
kvaliteter i övrigt är det obegripligt att
Byggnadsnämnden framhärdar i

förslaget att hyvla bort norra vallen till
BUP-området med dess trädridå. Den
fria rymd som den triangelformade
gräsmatten mellan regnbågskvarteret
och BUPområdet skapar är värdefull.
Flera träd i vallen är höga. För de bo-
ende i husen närmast vallen skulle den
framlagda planens förslag att riva val-
len och schakta bort träden innebära en
stor förlust och ett grovt ingrepp i de-
ras omedelbara närmiljö. Det trånga
utrymme som föreslås mellan BUP-
området och regnbågskvarteret kan inte
planteras med träd. En viktig naturlig
lekplats för barnen förstörs. Att bevara
vallen och träden ger en estetiskt till-
talande naturlig parkridå också för de
hundratals boende i Klostergården som
har utsikt ner över området. Bevarande
ökar dessutom värdet för dem som
kommer att flytta in i det nya området
söder om vallen och ger dem sol, skydd
för vind och en identitetsskapande av-
rundning norrut. För de många prome-
nerande lundaborna i Lunds enda nära
naturområde är det viktigt att upple-
velsen inte störs av ett påträngande
bostadsområde. Detta blir än mer
viktigt när Höje å-projektet genomförs
och antalet besökande ökar.

 Gunnar Stensson
sekreterare i Klostergårdens Byalag

 Rädda dansbanan vid Höje å!
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