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Fredagen den 22 februari 

Försök dra en barnvagn genom 
snömassorna med en hand och 
leda en motsträvig unge med den 
andra. Detta är vardagsproblem 
för småbarnsföräldrar på väg till 
eller från dagis. Eller tänk på alla 
pensionärer som inte vågar/kan gå 
ut under långa vinterveckor. 
' Hur är snöröjningen organiserad 
i dag? Jo, i kommunen röjs snö av 
vägverket (de allmänna vägarna), 
gatukontoret (gatunätet), parkför
valtningen (gång- och cykelleder 
på parkmark) , renhållningsverket 
(de flesta gångbanor, inklusive 
dem där privata fastighetsägare 
h'U' lejt bort snöröjningsskyldighe
ten). Den splittrade ansvarsfördel
ningen utgör väl en del av förkla
ringen till alla brister som allmän
heten märker och även påtalar. 
Nog skulle det kunna samordnas 
bättre - situationen i Lund är en
ligt uppgift tämligen unik . 

Enligt värt allmänna intryck gör 
parkförvaltningen det snyggaste 
jobbet, medan gatuförvaltningen 
litar till saltet och renhållningsver
ket vispar runt med sina sopma
ldciner på ett inte alltid så effek
tivt sätt. Å andra sidan jobbar ga
tukontoret redan på natten, me
dan cykel- och gångtrafikanter får 
vänta till framåt eftermiddagen, i 
bästa fall. 

Snöröjning är ett otacksamt slit
jobb och vädret är nyckfullt. Men 
det hela är också en fråga om poli
tisk prioritering. VPK menar som 
bekant att privatbilismen i städer
na är ett samhällsont. Glädjande 
nog är den vikande, och vi kan 
hjälpa den på traven. Då ska vi in
te låta den styra snöröjningen. 
saltningen är ett ibland bekvämt 
och för kommunen billigt sätt att 
göra gator framkomliga för bilar, 
men i nästan alla andra avseenden 
ett otyg. Växtligheten förstörs, 
skor och kläder far illa, cyklar och 
rentav bilar ro star, grundvattnet 

' saltas ner. 
Vad är då alternativet? Jo, väl

hyvlade och grusade vägbanor räc
ker väl till för den tyngre trafik 
som måste fram. Det fmns lägen 
när detta inte är möjligt att åstad
komma: nåväl, trafiken få gå lite 
långsammare. Nya resultat från 
vägverket visar att antalet olyckor 
inte beror på vad man gjort med 
vägen. Har man saltat är det bara 
det att olyckorna sker i högre 
fart. Det fmns också ett antal 
kommuner också här i trakten, 
t ex Kristianstad och Köpenhamn, 
som låter bli att salta, och det går 
utmärkt. 
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Det globala och klassmässiga perspektivet 
Solidaritet med u-länderna 
Inför folkomröstningen påstår Ja· 
sidan bl a att Sverige måste an
vända kärnkraft för att vara so
lidariskt med u-länderna : vi bör 
inte förbruka den olja som de 
skulle behöva för sin industrialise
ring. 

Det är riktigt att de rika länder
na (eller mera exakt: kapitalister
na i de rika länderna och de multi
nationella bolagen) suger ut u-län
derna. Det är också riktigt att u
länderna bättre än vi skulle behö
va sina naturtillgångar, dänbland 
oljan. Men - alldeles bortsett från 
att J a-alternativet ger eJVUinst lika 
sfor oljeföl'brukning- i Sverige som 
Nej-alternativet - så måste en rad 
villkor uppfyllas för att de fattiga 
länderna skall kunna dra nytta av 
oljan. Således måste bl a de stora 
oljebolagens monopol över distri
butionen brytas. Kärnkraftshante
ringen om något är en storkapita
listisk företeelse och ligger till stor 
del i händerna på multinationella 
företag, där f ö just oljebolagen 
har lagt under sig en stor del av 
kärnbränsleförsörjningen. Det är 
knappast troligt att just dessa 
krafter plötsligt skulle vilja hjälpa 
u-länderna! 

Gapet ökar 
Sverige förbrukar ca 450 Twh 
per är. Hela världens energiför
brukning uppgår till ca 71 000 
Twh. Antag att man kunde öka 
hela världens energiförbrukning 
med så mycket som lO% - då 
skulle fortfarande energiförbruk
ningen i medeltal per människ_a 

8mars 
i folkkampanjens tecken 
Den internationella kvinnadagen 
sammanfaller med slutspurten in
för folkomröstningen. · Ett viktigt 
tema blir därför i år »Nej till kärn
kraft». Redan lördagen den l mars 
kommer appellmöten att hållas i 
stan i samarbete med Folkkam-. 
panjen. Den dagen utkommer 
också 8-marstidningen, som i är · 
görs av Kvinnorösters redaktion. 

Demonstration blir det som van
ligt den 8 mars. Efteråt fest, då 
bl a Husmoderns Bröst och kan-, 
ske även Röda Bönor uppträder. 

på jorden bara uppgå till en tred
jedel av den svenska förbrukning
en per person! Nu är det dess
utom så att tillväxten i energiför
brukning per invånare sker fem 
gånger snabbare i Västeuropa än i 
exempelvis Indien. Gapet mellan 
rika och fattiga ökar alltså, samti
digt som natur- och miljöförstö
relsen fortgår, inte minst i storbo
lagens jakt efter urantillgångar. 

Resursslöseriet 
Omsättningen av stora energi
mängder är kopplad till en för
brukning av motsvarande stora 
materiella resurser (råvaror). Den 
som..menar_ alA-ar med den inter
nationella solidariteten måste allt
så sträva efter att minska Sveriges 
förbrukning av såväl energi som 
andra resurser. Den internationel
la solidariteten kräver en rättvis 
fö rdelning av jordens tillgångar 
och förbjuder en fort satt total 
konsum tianstillväxt i de rika län
derna. Den rättvisa fördelningen 
är huvudkravet såvält globalt som 
inom landet. 

Ölburkar m m 
Energiproblemet i Sverige är inte 
så mycket ett produktions- som 
ett konsumtionsproblem. Det be
tyder dels att mycket stora energi
mängder slösas bort genom dålig 
teknik med låga verkningsgrader 
(typexempel elvärme, bilismen, 
den svenska industrins internatio
nellt sett mycket höga energiåt
gång per producerad enhet) och 
på onyttiga produkter (typexem
pel ölburkar och andra överflödi-

Bra säsongsstart 
för VPKs corplag 
VPK IF tog en delad tredjeplats i 
Tornacupen i inomhusfotboll. 37 
spelsugna lag hade ställt upp. Vid 
medaljutdelningen framhävdes 
sp eciellt VPKs »kämpaglöd». 

Spelande tränaren Jan Svensson 
förklarar framgången med att spe
larna var väl trimmade inför cu
pen. Planen var dock betydligt 
större än den vi är vana vid på 
Lerbäckssko lan. 
• - Nu hoppas vi att samtliga spe
lare i och med detta sätter igang 
med vårens träning, tillägger Jan 
strängt. 

ga förpackningar). Men det bety
der också att det även inom lan
det fmns stora skillnader i energi-
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ATOMKRAfT 

förbrukning. Skillnaden mellan ri
ka och fattiga inom landet kan 
just ses som en skillnad i energi
förbrukning. 

Kärnkraften fördjupar dernia 
skillnad: den kräver så mycket ka
pital att endast staten och några 
få storbolag kan äga och driva 
kärnkraftverk. Detta innebär att 
ekonomisk - och därmed politisk 
- makt koncentreras till allt färre 
händer. Bara detta är ett tillräck
ligt skäl att säga nej till kärrikraf
ten, alldeles speciellt för arbetar
klassen i dess kamp mot kapita
lets maktkoncentration. 

Joachim Lentz 

Uruguay 
CNT är den uruguayans!Ca lands
organisationen. Organisationen 
förföljes nu svårt av den fascisti
ska regimen. Tusentals arbetare 
och fackliga ledare torteras i 
fångelser och hotet mot deras liv 
ökar. Se vidare artikel i VB nr 5. 

Söndag 24.2 kl 18 blir det ett 
solidaritetsmöte för CNT på Fol
kets hus. På programmet fmns bl a 
Numa Moraes och Thomas Wiehe. 
ABF, LO och socialdemokraterna 
arrangerar. Kom dit! 



Fr .ån 
ljugarbänken 
Vi fr~ar kommunal- och opposi
tionsråden: Hur tänker ni tackla 
oljekrisen? 

~~erker Oredsso~ (fp} 

- Det är väl pd tiden att vi bygger 
en mo ske i Lund! Kanske i närhe
ten av Grand hotell - för eventu
ella eftersitsar. 

"' ~. 
LenlUlTt Ryde(_ml 

--:. Mdhända kan vi fd den arbets
lösa ungdomen att, mot mindre 
bidrag, s.tudera Koranen med syf
tet att overbrygga teologiska dis
krepanser visavi det lutherska. 

- Vi mdste med stö"e kraft än 
tidigare hävda det palestinska fol
kets rätt till en plätt jord. 

- Vi gamla lundabor har ofta 
svdrt att förstd Orientens folk. En 
del av dom tycks dock uppenbar
ligen gilla stora »amerikanare». Jag 
kommer därför att föresid en all
arabisk parkeringsplats på den riv
ningsmogna A 1/he/gonakyrkans 
tomt. 

.Från det kommunala: 
Vårt beh9v av utsiktspunkter 
Om jag inte minns fel framförde 
VPK för en del år sen i riksdagen 
ett krav på inrättande av ett stads
berg, med utsiktspunkt, i varje 
svensk stad. Förslaget väckte visst 
löje, vilket jag aldrig förstod. Det 
gäller bara att ta vara på de natur
liga förutsättningarna och hjälpa 
dem på traven lite. Det är ju väl 
känt att tron kan försätta berg. 
Vad ska då inte en välskött kom
munistisk kommunalpolitik kun
na åstadkomma? 

Själv har jag alltid tyckt att den 
instängda atmosfaren i Lund 
hänger samman med bristen på 
platser där man kan se det hela 
lite grann från ovan. Gamla sop
tippen/Sankt Hans backar var ett 
steg framåt men det räcker inte. 
Skulle inte Linerokullen kunna bli 
något? Linero är en svältfödd 
stadsdel som' smälldes upp under 
rekordåren. Den behöver en attrak
tion och har en sådan med den 
vackra höjd där borgama nu vill 
lägga sina förbannade privathus. 
Här är givetvis platsen för en liten 
utsiktsplats, med 25-öreskikare 
och grässlänter där man kan sitta 
och dricka kaffe. Solen kan kan-

ske bli lite väl stekande i söder
sluttningen, men så här högt över 
havet fmns alltid en lätt bris, och 
skugga fmns inne bland de vackra 
gamla träden. Vi ser Öresund som 
en blå strimma, nedanför oss lig
ger Lund. 

Nog skulle väl borgama kunna 
ta sitt fö mu f t till fånga när d et 
gäller stadsplanen för Tre Högar, 
som det heter (platsen är en ur
gammal samlingspunkt). Jag skul
le rent av kunna tänka mig att gå 
med på staty av något borgerligt 
kommunalråd, om platsen kunde 
räddas. Åtminstone en liten en, 
inne bland träden. 

Lucifer 

Utanför Lunds horisont: 
Vad händer i Afganistan 
För den som vill orintera sig i ske
endet kan det vara värt att lyssna 
på C-J Charpentier, Lund . Han är 
rnaruten som i en artikel i Ny Dag 
i december förutsåg störtarrdet av 
Amin. 

Året 1977 gav han ut boken 
Kommer aldrig revolutionen? (ett 

' år senare kom den!), och till våren 
ger han på Arbetarkultur ut Mel
lan Mecca och Moskva. I serien 
KU-<Iebatt (5 kr) har han just 
gjort en kort sammanfattning av 
70-talets omvälvningar i Afghani
stan. Hans kunskap bygger på en 
längre vistelse i landet som bi
ståndsarbetare och på direkta 
samtal med många av de inblan
dade toppolitikerna. 

Charpentier tror att även den 
nuvarande statschefen Karmal sit
ter löst i sadeln. Denne besitter 
inte de personliga egenskaper som 
skulle kunna bidra till enandet 
av landet. Man han bö.r klara sig 
till snösmältningen i slutet av 
mars då de militära operationerna 
kan börja igen. . 

Kuppen den 27 december var 
. utan tvekan redigerad av Sovjet, 

Bort med alla 
kärnkraftverk! 

menar Charpentier, men samtidigt 
tyder mycket på att CIA verkligen 
planerade en kupp. Man vet att 
Pakistan bombat i Afghanistan 
och att Iran tidigare vid ltminsto
ne ett tillfaJle sänt L'l minst 4 000 
man. Khomeiniregimen förklarade 
ganska omgående heligt krigt mot 
den kommunistiska regimen! 

Hur ska man då se på Sovjets 
handlande? En regim som genom
fört en rad progressiva (i realite
ten alltför progressiva) reformer 
räddades, men samtidigt förlorade 
Sovjet ett förtroendekapital i den 
tredje världen, inte minst i arab
världen. Faran för krig har ökat, 
och det inte heller att förneka att 
Sovjet än en gång stött en frak
tion inom ett regeringspartL 

Det är nu viktigt att den revolu
tionära regimen enar landet och 
fortsätter reformprogrammet i en 
något lägre takt, att de sovjetiska 
trupperna lämnar landet, att Paki
stan, Iran, Kina och USA håller 
tassarna borta. Men detta är ju i 

. och för sig önskedrömmar som 
måhända inte har så mycket med 
verkligheten att göra. 

REDAKTIONSUTSKOTT 

Musik: Bob Dylan (»All along the 
watchtower») , Hm/G etc. Text: Kenny. 

För nr 7: Eva Almqvist, Finn 
Hagberg. 

Det måste fmnas en arman väg 
än att blunda eller fly. 
Allting är så förvirrat. 
Jag känner mig inte trygg. 

. Kapitalet har köpt mitt liv, 
det förvaltas av nån expert. 
Ingen av dem ha känsla för 
vad det egentligen är värt. 

Varför känna oro? 
Frågar oss kunskapens röst. 
Men det fmns alltför många 
som ej tar livet seriöst. 

Men du ochjag vi vetvad vi vill, 
så vi vägrar följa med. 
Och vi skall kämpa mot lögnerna 
fastän timmen böljarbli sen. 

Bort med alla kärnkraftverk! 
Bort med ångest och skräck! 
Vi vill inte betala det 
med vår fram tida släkt. 

Inom räckhåll för tankarna 
fmns konkreta alternativ. 
Och dom rycker allt närmare, 
som när vinden böljar ta i. 

Ansv. utg .: Monlca Nymark. Sättnlng & layout: VB-rod . Tryck: acupress lund 

Kristendom och marxism: 
Paneldebatt drog folk 
Lilla Salen på AF var i ctetnar
maste fullsatt, när den av VPK 
och Lukriss ordnade debatten 
böljade. 

Det blev en sansad debatt, 
även om Rolf Lindborg i sitt in
ledningsanförande slängde in en 
brandfackla genom ·att prompt 
förklara att marxism och kristen
dom är som »eld och vatten». 

Henry Cöster menade dock att 
marxism och kristendom har det 
gemensamt, att den förtryckte an-

. ger befrielsens riktning och att de 
bibliska berättelserna och de krist
na symbolhandlingarna (exempel
vis utdelandet av bröd och vin, 
uttåget ur Egypten) har något att 
säga om solidaritet och kamp 
mot förtryck. 

Per Frostin tryckte på att re
volution, det är att förena krafter: 
Radikala kristna kan på sitt sätt 
förbereda alliansen mellan arbe
tarklassen och mellanskikten. Ni
caragua såg han som ett bra exem · 
pel på kantpgemenskap mellan 
kristna och marxister. 

Svante Nordin markerade, att 
Marx uppfattning var att männi
skan skapat Gud och inte tvärt
om och att religion är ett slags 
falskt medvetande. Men samti
digt vägrade Marx att kritisera 
religionen abstrakt eller låta reli
gionen splittra arbetarklassen. En 
dialog och kampgemenskap mel
lan kristna och marxister är viktig 
och kan verka befruktande för 
bägge parterna, ansåg Svante. 

Eftersitsen hos Lukriss avlöp
te under angenäma former, med 
förtäring och fortsatt diskuteran
de. 

Bättre barnförsäkring 
Kommunen bör försäkra skolbar
nen även på deras fritid, kräve~; 
VPK Lund i en motion till full
mätige. I skolan och vid fård till 
och från fmns redan försäkring, 
men det är på fritiden som de fles
ta olyckorna sker. 

NEJ KOMMITTEN för Ö Torn 
Linero. Dörrknacknlnsaktion ti 
26/2 kl 18, samling HSB lokal
en, Flöjtvägen 20 

FÖRHALLANDET MELLAN 
ARBETARRÖRELSEN MILJÖ-· 
RÖRELSEN OCH VÄNSTERN . 
möte ons 27/2 kl 19, SmAlands 
nation . 
NEJ KOMMITTEN Väster/pile
lyckan, möte tis 26/2 kl 1!) 

van Durens Väg 49 D 
INTERNATIONELLA 
UTSKQTTI;T öppet möte med 
Staffan Llndbi1rg om valet- i 
Indien, mån 25/2 kl 20, lokalen 
MULLVAO~N BARA BÖRJAN 
to-fr 15-18, lö-sö 12-1 7 fram 
till den 2/3 , Plancafet St Söder-

1gatan 50. 
VPK IF, 7'räning pil Lerbäckssko
lan lö 23.2 kl 16. 
VPKs SÅNGGRUPP. Lö 23.2 kl 
10.30 samling pli lokalen för ute
sjungning, Sö 24.2 kl 19 träning 
pA lo kalen. 
YNGRE PIONJÄRER. Ti 26.2 kl 
18, Gamla mejeriet (kärnkraft 
teater). ' 
BLASORKESTERN. Lö 23.2 kl 
10 träning pä Palaestra inför de
monstration 8 mars. To 28.2 träf
fas programkommittdn ho s Artur. 
Fr 29.2 kl 19.30 llrsmöte/årsfest. 


