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Fredagen den 5 oktober 

Det talas ofta framförallt bland 
moderater, om de fyra demokra
tiska partierna. Trots att VPK 
har fri partibildning, fria val samt 
övriga demokratiska rättigheter 
inskrivna i vårt partiprogram, 
anses partiet inte som rumsrent 
av dessa självutnämnda »värnare 
av demokratin». Att VPK dess
utom vill utöka demokratin att 
gälla samhällslivets alla områden, 
t.o.m. arbetsplatserna räknas· inte 
av borgarna. Därfor att för dem 
är varje hot mot status quo ett 
hot mot deras demokratibegrepp. 
Ett demo'kratibegrepp som tar sig 
uttryck endast i ord. Låt oss titta 
närmare på borgarnas >>demokra
tiska strävanden» i handling. I 
våras stödde alla partier utom mo
deraterna principen att riksdagens 
utskottsplatser skulle fördelas 
proportionellt enligt mandatför
delningen. När borgare och social
demokrater efter valet konstate
rar att VPK gått framåt, enas man 
om att försöka beröva partiet 
de platser det har rätt till och 
fördela dem mellan sig. Ett klart 
övergrepp mot den parlamentaris
ka demokratin. I skrivande stund 
är det oklart hur frågan kommer 
att lösas. Socialdemokraterna har 
ju tagit sitt f<irnuft till fånga och 
vill avstå »sina» sex platser om 
botgarna avstår »sina» sju. VPK 
har som bekant föreslagit att an
talet platser per utskott ökas från 
femton till sjutton. Detta skulle 
garantera botgertig majoritet i 
alla utskott, vilket botgama 
krävt, samt proportionell demo
kratisk representation. 

Det bara är så ... 
Ovanstående exempel på bor
gerlig demokrati är ingalunda 
unikt. Det finns en parallell mitt 
ibland oss här i Lund! I Lund 
uppgår antalet suppleanter i de 
kommunala nämnderna inte ens 
till hälften av de ordinarie 
ledamötemas antal. Detta står i 
strid mot kommunallagen och 
kommunala demokratiutred
ningen av 1975, samt har för VPK 
fått något underliga konsekvenser. 
Nämligen att . vi inte har några 
suppleanter alls i vissa nämnder 
och ersätts vid ordinarie ledamots 
frånvaro av en socialdemokrat!! 
Ingen vill eller kan tala om varför 
just socialdemokrater ersätter 
VPK:are eller vem som har be
stämt detta. Det bara är så ... 

Max fyra människor skadas vid en 
olycka i Barsebäcksverket! Det 
säger lagen om katastrofberdskap 
från 1960. Harrisburgsolyckan har 
redan visat att beräkningarna inte 
stämmer, men trots detta finns 
det ingen godtagbar evakuerings
plan eller sjukhusberedskap vid 
ett kärnkraft haveri. · 
Två plus två är fyra _ 

- Omhändertagande av fyra pati
enter, det ser jag inte som en kata
strofplan, säger Stig Ingemansson, 
katastrofansvarig och överläkare 
på akuten i Lund. 

- Katastrof kallar vi det om vi 
måste kalla in extra personal. På 
akuten klarar man av 20 patienter 
med den ordinarie personalstyr-

VPK kan naturligtvis inte accep
tera att saker och ting »bara är så». 
Därför har vi motionerat om att 
antalet suppleanter u tö kas till 
samma antal som de ordinarie 
ledamöternas. Skulle motionen 
röstas ner avslöjas vilka partier 
som demokratiska i ord men ej i 
handling. Det är viktigt att skapa 
debatt kring frågor som rör den 
kommunala demokratin. Hotet 
mot demokratin kommer från 
höger och ett starkt VPK är den 
främsta garantin för politisk 
demokrati i Lund och i hela lan
det. 

VPK Lund 

\ kan. Eftersom lasarettet inte 
väntar fler än fyra s.kadade från 
ett ev. haveri i Barsebäck kan man 
alltså inte ens tala om någon kata
strofplan. Det handlar snarare om 
beredskap. 

1960 års lag säger att praktiska 
möjligheter för att en härdsmälta 
skall inträffa inte existerar. Det 
enda som »praktiskt» kan hända 
är att ett rör med radioaktiv ånga 
kan gå sönder och människor bli 
skadade av rörflisor. Vakten- eller 
vid avlösning vakterna - i rummet 
och max två personer i rummet 
utanför kan skadas. Sammanlagt 
fyra männi ~kor är maximalt i risk
zonen, säg, lagen. 

Utrymningsplan 
Harrisbutgsolyckan visade att 

beräkningarna för nästan 20 år se
dan inte stämmer. Därför har nu 
fyra (!) utredningar tillsatts för 
att revidera lagen. 

Någon samverkan mellan landets 
sjukvårdsregioner i den här frågan 
fmns inte. En sådan tillsammans 
med en utrymningsplan fOr sjuk
husets samtliga patienter, är vad 
Stig Ingemansson efterlyser. . 

- Lasarettet klarar s~ 24 till 4 8 
timmar, beroende pa vindarna. 
Efter det måste all personal och 
patienter bort. Men enligt nuvar
ande plan är 10% av patienterna 
»icke flyttbara». Istället för att få 
en utrymningsteknik som kan an
vändas för även de icke flyttbara 
funderar experterna på vilken 
personalgrupp som ska offras fOr 
att stanna kvar och ta hand om 
t.ex. respiratorpatienterna. 
-En sadan utrymningsplan gäl

ler ju även vid brand och krig. 
Stig Ingemansson menar att 
genom samarbete med andra re
gioner kan utrustnings och utbild
ningskostnaderna hållas nere. . 

- 1 första hand är Stig ~ngeman
ssons förslag inte en fråga fOr 
politikerna. Det handlar om 
diskussioner sjukvårdsregionerna 
emellan, menar han. Men sjukhus
direktör Per-Olof Hallqvist är av 
en annan åsikt. 

- Jag är nämligen inte tillsatt fOr 
att utföra hans propåer. sjukhus
direktören ska se till att sjukhuset 
hålls i drift. Pankt! Så n~on på
tryckning på politikerna fran sjuk
husledningen är inte att vänta. 

Christer Möllers målningar 
Lördag- söndag är sista tillfållet 
att se Christer Möllers utställning 
på Plancafet, St. Södetgatan 50. 
Gå och se den, ni som inte har 
gjort det! 

Det är dock många tusen som 
inte varit på utställningen men 
som ändå sett Christers bilder. 
Han gjorde den uppmärksammade 
tavla som stod utanfOr Nordarma
tur i valrörelsen, liksom han ritat 

. Nordarmaturvykortet och en rad 
omslag till Verkstadsgolvet. På 
VPK-lokalens gård har han utfört 

skalan så dyster och hotfull och 
varför ser människorna alltid så 
betryckta ut?, har man hört en 
och annan säga. Detta påminner 
något om den stalinistiska konst
synen med dess krav på glada och 
positiva arbetets hjältar. Låt oss 
akta oss fi'r den! Svaret är väl att 
Christer Möller är en ärlig målare 
som gestaltar det som han själv 
känner - och inte bara han själv 
utan många arbetare med honom, 
för arbetarna är som bekant en 
f<irtry<;:kt klass i det här samhäl
let. Men det finns i arbetet även 

en stark kalkmålning. , 
- J o, visst är Christers 

ningar fma, men varfOr är 

mål- . en självklar trygghet och glädje, 
och den tolkar han i studierna 

fårg- av ÅR -arbetare. 
gs 
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Från 
ljugarbänken 

Sydsvenskan- menar, efter att ha 
studerat "alresultatet, att kommu
nisterna måste bekämpas mer ak
tivt, bl.a. bör man se till att de in
te hamnar i riksdagens försvars
och utrikesutskott. Vad anser ni 
om detta? 

""' l ) 

Sverker Oredsso~ (fp) 

Våra lundakommunister är ju 
ganska rumsrena nuförtiden, men 
vänta bara tills dom får makten ... 
mig tänker dom stoppa upp och 
visa på revolutionsmuseet, eller 
hur, redaktörn? 

f:_) 
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/iirger R ehn-(sJ 
De fyra demokratiska partierna 
måste se upp med VPK. Snart ska 
man väl i byggnadsnämnden vänta 
sig förslag på ett Lunds eget Sta
linalle i nyklassicistisk stil. Obe-

. hagligt för oss gamla lundabor! 

Nils Arne Ant,fersson (c) 

Ja k;mmunisterna infiltrerar ju på 
alla nivåer. Man kan knappt se en 
filmstump utan att det dyker upp 
kommunistpropaganda! . 

-Nils Gustavsson (s) 

Vi vet ju alla hur det är med det 
här spionpartiet. Fö"esten, var
ifrån kommer pengarna. till . alla 
valaffischer och hur fmanszeras 
egentligen Veckobladet? 

~ 
Lennart Ryde (m) 

VPK är ju nationellt opålitligt 
och vi har ju vår Bommareol Nu 
har man t o m fått en utlänning . 
i riksdagen. Snart får väl de för
troendevalda ha tolkar för att för· 
stå varandra. Ha! Ha! 

Efter valet 
VPKs valframgång i Lund innebär 
på flera sätt en ny situation för 
partiet. Det är viktigt att diskute
ra den för att utveckla partiets po
litik så att det kan leva upp till 
det förtroende lundaborna visat 
det. Eftervalsdebatten inleds här 
med ett inlägg av Lennart Löf· 
ving. Vi hoppas VB s läsare hakar 
på. 

1976 gick VPK fram med ca 1.6 
procent i riksdagsvalet, men kom
munalt ökade partiet med 3. 
Årets skillnad i röstökning är ock
så markant, 2,1 mot 3,1. Den 
kommunala politiken lever i viss 
mån ett eget liv, baserat på den 
dynamik man kan få fram i var
dagsfrågorna, dvs om man an
stränger sig. Och man kan knap
past beskylla VPK Lund för att 
inte anstränga sig. 

Missnöjesparti_ 
Des'Sa överröster har fått mot
ståndarna att sätta stämpeln »rn.i$s
nöjesparti» på oss. Detta retar 
manga kommunister som tycker 
att de stora socialistiska perspek
tiven aldrig kan förknippas med 
begreppet »missnöjesparti>>. Det 
luktar Glistrop och andra små
borgerliga avvikelser. Röstsiffror
na med dryga tre procents över
vikt i kommunalvalet talar dock 
sitt tydliga_ språk. Det är klart att 
VPK har sugit upp ett tydligt 
missnöje med · lokalpolitiken i 
Lund. Vad är det för fel nled det? 
VPK Lund har aldrig smugit med 
att vår politik är socialistisk, eller 
att svensk socialism bl a består av 
just sådana ingredienser som beva
rande av en levande stadskärna 
utan bilar, kollektivtrafik för alla, 

ringlinje för bussarna bra dagis 
för alla barn,. kamp för jobb och 
bostad på samma ort. Allt miss
nöje är kanske inte positivt för 
VPK, men det mesta kan använ
das i positiv riktning. Ur missnöje 
och motsättningar skapas framti
dens _politik -= socialism~_!!..:_ _ . 

Redan veckan efter valet kom 
människor spontant fram till mig 
med en rad konkreta frågor och 
farhågor, människor jag tidigare 
aldrig talat politik med särskilt in
gående, endast markerat var jag 
stått. VPK upplevs plötsligt som 
en konkret möjlighet att kanalise
ra den privata oron för en jättelik 
p-plats för 500 bilar med kraftigt 
ökad trafik kring Hävdaryggen -
det nya kontorspalatset. Man hop
pas att VPK ska kunna göra något 
åt fritidsnämndens skandalösa po
litik att mitt under säsongen och 
klubbamas budgetperiod höja av
gifterna i bo\1/lin&!!all~.. _ . 
-"Sadanä konkreta frågor visar hur 
VPK Lund nu tas på allvar i all
mänhetens medvetande. Det är till 
oss man vänder sig för att försöJs:a · 
få resultat - inte bara löften eller 
kalla handen. Detta inspirerar till 
tre nya aktiva arbetsår inom det 
parlamentariska systemet, men 
visar också på att det är oerhört 
mycket viktigare för oss kommu
nister att arbeta utomparlamenta
riskt, på arbetsplatserna .. oc~ i 
folkrörelser som hyresgastfore
ningen, konsum och idrottsföre
ningarna. Det är i detta arbete och 
dessa kontakter som den sociali
stiska . grunden läggs. Det parla
mentariska arbetet följer upp och 
stöder. Utan utomparlamentariskt 
arbete kommer valframgången ·att 
punktera som en sladdrig ballong 

--Kollektivhus?---
Troligen har du redan noterat att 
intresset för kollektivhus har ökat 
på senaste tiden i Lund. Iden dis
kuterades ju redan för tio år 
sedan men politikerna i kom
munen var kallsinniga trots att 
många bevisligen( en enkätunder
sökning genomfördes i Lund på 
60-talet) ville prova denna bo
endeform. Nu tycker vi att tiden 
bör vara mogen för att genomfö
ra iden och därför vill vi kort
fattat förklara vad kollektivhus
boende innebär för att upplysa 
och undanröja alla ev. missupp
fattningar. 

Gemensamma lokaler 
-Du bor i en av många lägenheter 
i ett stort hus (en förutsättning 
tror vi är att huset dock inte är 
för stort-det är gemenskapen 
som är viktigast inte servicen). 
I detta hus finns, förutom lä
genheter, en mängd gemensamma 
lokaler som kan utnyttjas av 
alla som bor där. Viktigast av 
dessa är restaurangen som kan 
betraktas som husets hjärta. And
ra lokaler kan vara t.ex. allrum, 
hobbyrum, bastu, TV-rum och 
snickarrum allt efter de boendes 
egna önskemål. 

Solidaritet 
- Medbestämmande och ansvar 
för verksamheten i huset är grun
den i kollektivhusiden, detta ska
par solidaritet och gemenskap 
mellan de boende. Dessutom har 
du chansen att påverka hyror 
och kostnader m.m. 

-De gemensamma lokalerna kom
mer att göra många privata utrym
men onödiga. Följaktligen ~an 
den individuella boendeytan m ms
kas och boendekostnaderna hållas 
på samma nivå som i ett vanligt 
flerfamiljshus. .. . 
-l kollektivhuset behover mte 
vaije familj ha sin egen fårg·TV: 
eller bastu. Du sparar energt 
och resurser genom att använda 
gemensam utrustning. 
Daghem1 m·atsal... . 
-Den servtce som fmns, 1 form 
av daghem matsal. etc. förenkl~ 
det dagliga livet och get mera ttd 
för fritid och gemenskap. Ann~ 
service kan också_ göra kollekttv
huset till ett alternativ för gamla 
människor och handikappade som 
nu placeras på institutioner. 

Kollektivhuskö 
Är kollektivhus ett boendealter
nativ för dej? Tyvärr får du v~ta 
ett tag innan det första kollektiv
huset i Lund är klart, det har 
inte ens planerats än. Tills vidare 
kan du anmäla dej till bostads
förmedlingens kollektivhuskö så 
hjälper du till att påskynda ett 
beslut. I kön står för tillfållet 150 
personer. 

Utställnin2 
För dej som vill veta mera så 
pågår det en utställning om kol
·lektivhus på biblioteksfilialerna . 
S Sandby (4-25/10), Nöbbelöv 
(1-19/11), N Fäladen (22/11-
3/12) och Dalby (6-20/12)'. 
Kollektivhusgruppen i Lund 

Ansv. ut!f"Morlica N~mark. Satt och tryckt pi Acupress l Lund av VS,·red. 

Den slutfråga man kan ställa 
blir då helt logiskt - behövs det 
en kommunist i alla nämnder och 
styrelser i Lund? Behöver vi verk
!igen binda upp vårt (tyvärr) lilla 
parti med platser i medaljnämn
den, namnberedningen, valnämn
den m fl? Vore det inte viktigare 
att prioritera de tunga nämnderna 
och i stället ägna sig åt u tom
parlamentariskt arbete, t ex i Nej
kampanjen? 

Ska vi kunna hålla tendensen 
från -76 och -79, dvs att de kom
munala överrösterna blir riksdags
röster nästa val medan det kom
mer 2-3 procent nya överröster, 
får vi kanske tänka oss för innan 
vi stoppar in allför många kamra
ter i det kommunala ekorrhjulet. 

Lennart Löfving 

Ska vi strunta 
_i kyrkan? 
Eftersom kyrkofullmäktige till
sättes politiskt, så kommer VPK 
på många ställen i landet att stäl
la upp i valet den 21 oktober. 
Finns det några starka skäl för att 
VPK Lund inte bör försöka på
verka valresultatet? 

Låt oss först fundera på vad·den 
svenska folkkyrkan är för någon
ting. Den är världens största luth
erska kyrka med sina 8 miljoner 
själar. Det gör ca 95 % av befolk
ningen. A v dessa är väl merparten 
icke-troende, men betalar ändå 
snällt kyrkoskatten. Även de som 
inte är med i kyrkan betalar 60 % 
av skatten. Kyrkan äger 7.5 mil
jarder i fasta tillgångar, omsätter 
2 miljarder årligen, äger t ex 2 % 
av landets skogar och håller sig 
med ca 25 000 anställda. 

Rösta på (s)? 
Eftersom VPK Lund i år inte 

ställer upp med egen lista, kunde 
man kanske tänka sig att de VPK
are som är med i statskyrkan i 
stället lägger sin röst på socialde
mokraternas lista (en nedlagd röst 
är en röst på borgarna!) . SAP krä
ver bl a bättre inflytande för de 
anställda, bättre insyn och infor
mation och gemensam lokalan-. 
vändning. Nog vore det intressant 
att se vad son händer om social
demokraterna .Sck.ullJ: vinna valet! 

l framtiden borde VPK kunna 
arbeta för de icke-troendes, som 
ju är en stor grupp inom kyrkan, 
intressen Det kan t ex gälla rätten 
att använda lokaler. Likaså bör 
VPK givetvis stödja progressiva 
kristna, av vilka en del är med i 
partiet. Här kan det röra sig om 
demokratifrågor inom kyrkan, 
fredsfrågor och antiimperialistiska 
ställningstaganden. 

lnte minst är det viktigt att 
kommunister praktiskt visar att 
de är beredda att försvara reli
gionsfriheten, som är en frihet att 
välja mellan att u töva en reli
gion och att avstå från att göra 
det. 

Finn 

~~ CQ\ -~ ---
TRÄFFPUNKT MARX Öppet 
hus fr kl 19 lö, Bredg 28. Karin 
Widerberg: Kvinnokamp och lag
stiftning. . _ _ 
stadsdelsgrupp Öster: Möte sö kl 
19, Östervängsv. 32. 
Bläsorkestern: lö kl 1 O, rep på 
Pal<stra (resterande norer utde
las där). 
Sånggruppen: träning på parti
lokalan sö kl 19. 
KU: sympatisörs- och medlems
fest nästa lö {15/10). 


