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Fullmäktige kan bättre:
undermålig debatt i fem timmar

E

tt fullmäktigemöte
med låg debattkvalité
och förvirrade inlägg
om tycke och smak. Men
ett beslut om att förföljda
skribenter ska kunna få en
fristad i Lund.
Ibland måste man vara ihärdig.
I torsdags kväll följde jag för
första gången det nya fullmäktige som valdes i fjor för ett år
sen. Det var en nedslående upplevelse. Jag kanske hade otur,
men nog har debattkvaliteten
sjunkit sen sist.
SD hade “ingen aning”
Sverigedemokraterna
hade
skrivit en motion om att kommunen borde inköpa en hastighetsvisare, alltså en display
vid vägkanten som visar hur
snabbt en förbipasserande bil
faktiskt kör. Javisst, det är bara
det att kommunen redan har fem
stycken och de är i full användning. “Det hade vi ingen aning
om”, sa SD, och ändrade sig till
att kommunen borde köpa in
fem till...
En smakdebatt om
kommunens möblemang
Eller ta Förnya Lund (FNL,
spårvägsmotståndarna)
som
hade observerat att Lunds kommun har många olika sorters
gatlyktor och bänkar och papperskorgar och skrivit en motion om kommunal design. Är
det fel att de är olika, undrade

någon i debatten. “Nja”, sa FNL
men de måste vara snygga och
det behövs en särskild kommunal grupp som tänker på det. Det
finns det redan skrev kommuntjänstemännen, den har funnits i
tio år och jobbar med sådant.
Då kom fullmäktige loss. Vad
som är snyggt är personligt, “ja
smaken är som baken, den är
delad”, sa en ledamot och tyckte att han riktigt fått till det.
Sen: Kom ihåg att sådant kan
ändra sig, tänk bara på konsten
på 1800-talet när impressionisterna, som Pisarro eller vad
de hette, ansågs göra ful konst,
men nu tycker vi att de var bra.
OK, motionerna avslogs, vilket
hedrade fullmäktige.
Lund blir fristad
för förföljda författare
Två motioner ville att Lund likt
flera andra städer skulle erbjuda
en förföljd författare eller konstnär ett tvåårigt stipendium, en
fristadsplats.
Det gav Ted Ekeroth (SD)
chansen att hålla ett brandtal mot
islam där han speciellt vände sig
mot profeten Mohammed som
sagt upprörande saker. Nu handlade det ju inte om muslimer,
men det bekom inte Ekeroth.
Agneta Lindskog (KD) sa att
vi vet inte vart Lunds pengar då
tar vägen. Veteranen Sverker
Oredsson (FNL) lugnade debatten med att säga att Lund som
internationell universitetsstad visst
borde ställa upp och så blev det.

Träffpunkterna: för
dem som orkar själv?
Folkpartiet ville skicka ut
reklam till alla som fyllt 65
år om att de kunde komma till
kommunens Träffpunkter. Men
Görild Malmberg (V) sa att bemanningen efter nerskärningarna var så liten att det inte fanns
ledsagare åt de som verkligen
behövde det. Mats Olsson (V)
kallade FP:s intresse höjden av
hyckleri efter åtta år av borgerliga nerskärningar.
“Ett minimum av
humanism och förnuft”
Efter månader av presskampanj
kastade sig nu borgarna över
Emma Berginger (MP) för att
hon försökt ordna en tillfällig
plats för de som olagligt bott
på parkeringsplatsen nere vid
Åkerlund & Rusing.
En p-plats nära järnvägen
vid S:t Hans skulle rymma åtta
husvagnar och tält. Alliansen
gjorde ingenting under sina år
och har nu inga egna förslag,
menade Anders Almgren (S).
- Vi försöker visa ett minimum av humanism och förnuft
och anklagas nu för mygel. Heder åt Emma, en politiker som ser
ett problem och försöker göra
något sa Per Svensson (S), och
man kunde bara hålla med.
SH

Högskolepoäng?
Då kan du
glömma komvux!
Skola och utbildning brukar
anses som en av de viktigaste
frågorna i samhället när medborgare tillfrågas. En nödvändig del i ett bra utbildningsystem är möjligheten att kunna
byta bana och skaffa sig ny
kompetens för att kunna arbeta med något annat , där fyller
vucenutbildningen via Komvux en viktig funktion.
Men på grund av uteblivna
statsbidrag så meddelades Utbildningsnämnden i juni att det
skulle genomföras nedskärningar som kraftigt kommer att
begränsa just denna möjlighet
för människors att byta bana.
Nedskärningen innebär att alla
som någon gång har läst på
högskolan inte kommer att få
läsa på Komvux i Lunds kommun.
V yrkade på mer resurser
så att alla kan få fortbilda sig
Vänsterpartiet yrkade därför
att nämnden skulle be om mer
pengar från fullmäktige för
att därmed täcka upp för de
uteblivna pengarna från staten. Något som bifölls av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministisk Initiativ
medan Alliansen motsatte sig.
Därmed blev det en majoritet
som var för förslaget i nämnden och frågan angående vem
som ska ha möjlighet att läsa
på Komvux kommer därför att
diskuteras i fullmäktige i början av hösten.
Helena Falk
Jesper Sahlén
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“Dags att beväpna
kurderna i kampen mot IS?”

O

rdförande samt
ytterligare två
styrelseledamöter
för Vänsterpartiet i Lund
jämför situationen i Kurdistan med spanska inbördeskriget och kampen
mot den fascistiska staten
som slutligen kom att segra
över demokratin. De lyfter
även frågan om svenskt
vapenstöd till de kurdiska
YPG/YPJ-styrkorna.
Under
det
spanska
inbördeskriget 1936-39 svek den
dåvarande svenska regeringen
den spanska republiken. Detta trots att Per-Albin Hansson
reagerade starkt på Francos revolt och deklamerade att ”striden mellan svart diktatur och
folklig regim är vårt ställningstagande på förhand givet”.
Istället ställde man sig bakom ”non-interventionspolitiken” och riksdagen införde 1937
en lag ”angående åtgärder för att
förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien”.
Fascistmakterna Tyskland och
Italien fick fritt spelrum i Spanien, där de sakta kunde mala ner
den spanska republiken med sin
överlägsna eldkraft. Hade republiken kunnat importera vapen i större utsträckning kanske
demokratin haft en chans.
Natolandet Turkiet bombar
kurderna som bekämpar IS
Idag ser vi Daesh (Islamiska
staten) sprider skräck i Mellanöstern. Men konfliktlinjerna i regionen är skiftande och
motsägelsefulla i ett avancerat
realpolitiskt spel. Det visade sig
när Natolandet Turkiet till slut
började bomba Daesh – och de
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kurdiska styrkor som samtidigt
bekämpar Daesh. En bisarr situation som Ivar Arpi beskrev
i Svenska dagbladet: ”Medan
USA hjälper [kurdiska] YPG
kommer Turkiet förstöra för
dem. Ironiskt kommer båda ländernas flygplan, som motverkar
varandras syften, att lyfta från
samma flygbaser. ”
“En kraft som tydligt försvarar kvinnors delaktighet”
De kurdiska kantonerna i norra
Syrien (Rojava) som tappert lyckades stå emot Daesh framstöt
mot staden Kobane – medan den
turkiska militären tittade på från
andra sidan gränsen – har nu lyckats befria flera områden. Det
är en sekulär kraft i en konflikt
där länder som Saudiarabien
och Qatar backar upp sina lokala islamistiska allierade. Det är
en progressiv och icke-sekteristisk kraft som strävar efter ett
demokratiskt styre underifrån.
Det är en kraft som tydligt försvarar kvinnors offentliga deltagande i samhällslivet.

“Kurderna i norra Syrien (Rojava) är en icke-sekteristisk kraft som strävar efter ett demokratiskt styre underifrån. En kraft som tydligt försvarar
kvinnors offentliga deltagande i samhällslivet”, skriver debattörerna.

men vi anser att det krävs mer.
Likaså har riksdagen beslutat
om att svenska militärer kan
börja utbilda kurdiska soldater i
Irak, men det räcker inte.
Sverige bör finansiera det
kurdiska motståndet – inte minst
i norra Syrien/västra Kurdistan. Genom att åter anamma en
ANC-linje kan vi bidra till att
mota undan dagens ”svarta dikMinns Sveriges stöd till ANC
Under 1970- och 1980-talen tatur” i form av Daesh.
finansierade
Sverige
stora
delar av ANC:s verksamhet. Vi Vapenstöd bör övervägas
smugglade in sedelbuntar till Men vi bör även överväga att
motståndet i Sydafrika. Den- beväpna dessa kvinnor och
na ANC-linje är något att vara män, som enligt den amerikansstolt över, trots att USA klassi- ka försvarsministern Ash Carter
ficerade Nelson Mandela och är ”extremely effective on the
ANC:s motstånd genom dess ground”. I synnerhet med tanväpnade gren Nationens Spjut ke på att de angrips i ryggen av
Turkiets militär.
som ”terrorism”.
Det är dessutom absurt om
Sverige
å ena sidan kan bevFinansiera det sekulära,
äpna
en
reaktionär islamistisk
progressiva motståndet
diktatur
som
Saudiarabien, men
Vänsterpartiet har genom Hans
å
andra
sidan
inte skulle kunna
Linde kraftfullt markerat mot
förse
de
kurdiska
självförsvarsTurkiets angrepp på det kurdisstyrkorna
med
vapen.
ka motståndet. Det är bra,

Återupprätta
den svenska hedern
Idag har vi möjlighet att återupprätta hedern som förlorades när
Sverige övergav den spanska republiken för ”den svarta diktaturens” skräckvälde: det är dags
att finansiera det kurdiska motståndet och se över möjligheterna för svenskt vapenstöd till
dessa gerillakrigare.
Anders Jarfjord
Abe Bergegårdh
Görild Malmberg
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