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Vad ska väck? 
Barsebäck! 

Med anledning av reaktorolyckan 
i Harrisburg har VPK:s fullmäk
tigegrupp i Lund motionerat till 
fullmäktige om att en plan ska 
göras för avveckling av Barse
bäcksverket. Planen skall också 
omfatta ersättningsresurser grund
ade på både konventionella och 
alternativa energikällor. VPK krä
ver också att Lunds kommun
styrelse hos sydkraft och läns
styrelsen begär en ordentlig 
offentlig redovisning, dels av sä
kerhetsriskerna i lju set av olyc
kan i USA, dels av föreliggande 
beredsskapsplaner. 
I motionen skriver VPK bl.a: 

»Reaktorolyckan vid kärnkraft
verket i Harrisburg har på ett dra
matiskt sätt aktualiserat kärn
kraftens säkerhetsrisker. VPK och 
en rad andra organisationer har 
länge hävdat att olyckor i drif-

VPK:s fullmäktigelista 

ten av kärnkraftverk kan in
träffa. Händelserna i USA be
styrker detta och visar även den 
bräckliga grunden för de tvär
säkra påståendena om att större 
kärnkraftskatastrofer är uteslutna. 
Vidare: »För kommunerna i Syd

västra Skåne har ovanstående 
frågor en särskild vikt. Malmö 
Lund och Landskrona ligger 
mindre än två mil från Barsebäck. 
Även om olycksriskerna naturligt
vis inte ökar genom olyckan i 
Harrisburg, måste nu kraven på 
51\~erhet och alternativ skärpas.» 
Aven i andra kommuner som är 

delägare i Sydkraft har liknande 
motioner inlämnats av fullmäkt
igegrupper för VPK. Appellmöte 
och demonstrationer om kärn
kraften kommer att anordnas på 
flera platser i Skåne på Lördag. 
Se no tiser. 

På ett appellmöte på Mårtentorget i lördags presenterades 
toppkandidaterna på VPK:s fullmäktigelista. Här följer den 
kompletta listan: 

l. Stig Nilsson, metallarbetare 2. Kajsa Theander, kontorist 
3. Rolf Nilsson, med stud 4. Gunlög Stenfeldt, soc ass 5. Tar
cisio Bomntarco , kock 6. Thomas Schlyter, utredn man 
7. Birgitta Edgerton, kanslist 8. Sven-Bertil Persson, förskol
lärarkandidat 9. Peter Nilsson, chaufför l O. Sven-Hugo Matts
son, postiljon 11. Mia Persson, barnskötare 12. Göte Berg-

Kajsa till fullmäktige 
Veckobladet tänker presentera åt
minstone de tio första personerna 
på VPK:s fullmäktigelista. Stig 
Nilsson, första namnet, intervjua
des i VB för några veckor sedan 
med anledning av att han anställts 
som valombudsman av VPK 
Lund. Vi hoppar därför över ho
nom och börjar med Kajsa Thean
der, andra namn på listan. Kajsa 
jobbar som kontorist på Kom
munala Vuxenutbildningen . Hon 
är 30 år och därmed en av de yng
re inom kommunalpolitiken. 
Du är helt ny på VPK:s full
mäktigelista och står på andra 
plats. Hur kommer det sig att 
du dyker upp som ))gumman ur 
lådan»? 
Det är riktigt att jag är ny på lis
tan. Men jag har jobbat aktivt 
med kommunalpolitik i ett år. 
Inom VPK Lund har vi ett speci
ellt utskott som vaije vecka träf
fas och diskuterar och arbetar 
med kommunalpolitiska frågor. 
I utskottet ingår dels våra full
mäktigeledamöter och nämnd
representanter, men också andra 
allmänt kommunalpolitiskt in
tresserade kamrater . På detta sätt 
får vi, trots att vi har en ganska 
liten fullmäktigegrupp, en stor 
bredd i vårt arbete. Jag deltar 
alltså i utskottets arbete och för 
närvarande skriver jag bl.a. på 
VPK:s kommunalpolitiska 
handlingsprogram. 

Det tar lång tid att sätta sig 
in i det kommunala arbetet. Det 
är invecklat och ofta formellt 
uppbyggt. När jag nu har hål
lit på med detta ett år tycker 
jag att det är en naturlig följd 
att ställa upp i kommunalvalet. 
Vilka frågor kommer du att 
driva i fullmäktige? 

Miljöfrågorna är viktiga. Biltrafi
ken i innerstan måste bort. 
Idag gynnas bilismen, vilket också 
innebär att kollektivtrafiken miss
gynnas. Många människor har helt 
enkelt inte någon valfrihet utan 
tvingas skaffa bil för att förflytta 
sig mellan bostad, daghem och 
arbetsplats. Och så länge männi
skor tvingas ha bil så satsar sam
hället inte på kollektivtrafiken. 
Man är inne i en ond cirkel. Den 
vill jag bryta! 

Jag kommer också i mitt full
mäktigearbete att lägga kvinnaas
pekter på de kommunala frågor
.na. Kommunalpolitiken är oftast 
formulerad av män. Det är också 
viktigt att hitta arbetsformer 
som möjliggör för kvinnor att 
deltaga i det politiska arbetet. 
Men egentligen är inte det en 
specifik kvinnofråga utan en 
människofråga. J ag tycker att 
VPK är ett parti där kvinnornas 
åsikter ta s på allvar. 

En annan viktig fråga är ar
betslösheten, främst ungdoms
arbetslösheten. Detta är tradi
tionellt inte en kommunal ange
lägenhet, men man måste ställa 
höga krav på kommunen att 
ta itu med problemet. Även 
skolan måste ta ett större an
svar. Den måste vara fårbere
dande inför arbetslivet, som i 
sin tur också måste anpassas 
efter ungdomarnas förutsättning
ar. 

slutligen vill jag nämna barn
omsorgen. Daghemsutbyggnaden 
måste öka kraftigt. Denna fråga 
driver VPK starkt. Jag har själv 
varit arbetslös och utan dag
hem. Det är en situation som 
är mycket besvärlig att bryta 
sig ur. För att få daghem mås
te man ha arbete och för att 
kunna arbeta måste man ha 
daghem. 

Detta är några frågor jag 
tycker är viktiga i det kommu
nalpolitiska arbetet. Men själv
klart är alla frågor viktiga och 
jag ska försöka sätta mig in i 
och agera i de flesta ärenden 
som behandlas. 

ström, skötare 13. Chris Nilsson, förskollärare 14.Eva-Marie 
Köhler, e univ lektor 15. Anders Sannerstedt , univ lärare 
16. Hans Almtorp, metallarbetare 17. Monica Nymark, pos
tiljon 18. Roland Andersson, ämneslärare 19. Christina Mer
ker, mellanstadielärare 20. Ahmed Ben Souda, skötare 
21. Anna-Sofia Quensel, bokhandelsbiträde 22. David 
Edgerton, univ lärare 23. Marianne Sonnby, lärare 
24 Gunnar Stensson, ämneslärare 25. Bo el Berner, for
skarstuderande 



Lugnande besked 

- En olycka som den i Harrisburg 
är i princip otänkbar i Barsebäck. 
Vi vill också påminna av företaget 
som levererade reaktorn lämnade 
en mycket fin garanti, som den 
som eventuellt är orolig kan ta del 
av på länsstyrelsen i Malmö. 

- Skulle olyckan ändå vara 
framme så är det ju rätt liten san

·nolikhet att det råkar blåsajust åt 
det håll där'Lund ligger. 

- Om även detta skulle ske upp
manas invånarna att hålla sej 
inomhus. Gör man så är det alls 
ingen risk. I synnerhet inte om 
man ser till att vistas i ett rum 
med väggar av 60 cm betong och 
helst även 15 cm bly. Det är en 
tämligen enkel åtgärd att förse 
t ex tvättstugan med en sådan till
läggsisolering, och det utgår som 
bekant fördelaktiga statliga lån 
för ändamålet. . 

- Det är klart, att om strålning
en blir långvarig kan det teoretiskt 
spridas radioaktivt damm med luf
ten även in i ett sådant skydd s
rum. Men som en ytterligare 
skyddsåtgärd har vi då jodtablet
terna som finns i stora reservlager 
på både Svanen och Hjorten. För 
barnen finns en särskild variant 
läckra chokladdrageer. Tar ma~ 
sina jod tabletter ordentligt så 
ökar utsikterna att överleva vä
sentligt. 

- En vätgasexplosion i ett have
rerat kärnkraftverk är så osanno
lik att det knappast finns anled
ning att kalkylera med ett sådant 
fall. Men det har vi ändå gjort, 
och funnit att vi då får ta till eva
kuering. Nu är det förstås helt 
orealistiskt att på kort tid få iväg 
hela Lunds befolkning, så vi får 
koncentrera oss på vissa nyckel
grupper. Antingen såna som är 
extra känsliga, som havande kvin
nor, eller personer med nyckel
funktioner i samhället, som kom
munstyrelsens arbetsutskott. 
.- Men vi har självfallet tänkt 

även på dem som inte kan evaku
eras. De uppmanas att samlas på 
stortorget, där oratoriekören och 
domkyrkaorkestern under Folke 
Alms ledning kommer att fram
föra >?Närmare Gud till Dig». 

Så är det när man skriver sina 
·kåserier i alltför god tid: Verklig
heten hinner ändra sej. Men vi har 
velat få en kommentar till det 
aktuella läget av någon lokal soci
aldemokrat och har talat med en 
hr Landow, som säger: 
- I själva verket var jag starkt 
tveksam till kärnkraften på 1950-
talet. Barsebäck bör naturligtvis 
stängas omedelbart .. Däremot bör 
vi fullfölja planerna på en rörled
ning därifrån. Kraftverket kan 
byggas om till ett avsaltningwerk, 
och så täcker vi vårt behov av 
dricksvatten lien vägen. Sen byg
ger vi klar Bolmenledningen och 
exporterar med god vinst över
skottsvattnet till Småland. 

.Insändare 
Jag skulle vilja ha följande infört 
med anledning av en notis i 
nr 10, betitlad »Mat i bensinen». 
J ag har emellertid inte alltfor 
stora förhoppningar: skulle Vec
kobladet korrigera alla lögnaktiga 
påståenden, som förekommer i 
publikationen, skulle vartannat 
Veckoblad helt bestå av rättel
ser! I ovannämnda notis påstår 
bladet, att i Byggnadsnämnden 
»lyckades (vpk) och (s) gemen- · 
~mt driva igenom en bordlägg
rung av ärendet>, som alltså 
gällde, om OK skulle få dis
pens för livsmedelsförsäljning på 
Gastelyckan. 

Detta är vad man kallar falsk 
historieskrivning. Det var en (s)
ledamot, som först avstyrkte dis
pensen, men när ~on förstod, 
att borgarna skulle tillstyrka den, 
föreslog bordläggning av ärendet. 
Detta efter en debatt , där vpk:s 
ledamot över huvud taget inte 
yttrat sig! Bordläggningen 
»drevs inte igenol11)>: i Byggnads
nämnden har vi nämligen som 
praxis, att ett ärende bordläggs 
om någon begär det . såvida 
det inte är en fullkomligt me
ningsl?s åtgärd . Man bordlägger 
t .ex. mte ett ärende därför att 
~k:s ledamot påstår sig inte 
fatt handlingar utskickade, när 
hon i själva verKet fått dem 
till föregående sammanträde då 
hon inte var närvarande, ~ller 
för att vederbörande' inte orkat 
ta reda på, att en viss stad säga 
är lika med de s.k. solgårdarna . 

Till sist skulle det vara roligt 
att få veta, var i området, dvs 
Gastelyckan, den närbutik finns; 
som skulle konkurreras ut. 

Margaretha Teleman (s) 

PS: Det gläder mig mycket , att 
vpk-medlemmar har råd att äta 
lyxmiddagar på Grand. Att sitta 
och förfasa sig över, att andra 
också har det, är väl en krydda i 
sammanhanget? DS 

»Vi i byggnad.snämn~en>> 
»l Byggnadsnämnden har vi näm
ligen som praxis, att ett ärende 
bordlä~s om någon begär det>, 
så skriver fru Teleman i sin in
sändare till Veckobladet. Vilka vi 
f~ågar. man sig naturligtvis? J o, 
gJvetVJs borgare och socialdemo- . 
krater som samregerat alltför 
länge i • byggnadsnämnden. »Vi» 
vill ha parkeringshus i innerstan, 
»Vi» vill snabbt bygga ut villa
förorterna med ännu fler villor , 
»vi» vill kontorisera innerstaden 
osv. 

Det är alldeles klart att bor
gare och sossar har ett väl ut
vecklat samarbetssystem sedan 
lång tid tillbaka. Sossarna hade 
väl alldeles tappat bort hur ett 
oppositionsparti fungerar om inte 
VPK dykt upp på del} politiska 
arenan för sex ar sedan i Lunds 
kommunalpolitik. · 

Det är riktigt att jag inte yr
kade på bordläggning i ärendet, 
utan ~öll fast vid mitt yrkande, 
som mnebar avslag för livsme
delsförsäljning på bensinstatio
nen. Det är en taktikfråga från 
Telemans sida om hon »för-

stod» \liskussionen så att borgar
na skulle ha beviljat dispensen. 
Efter Greta Bengtssons (s) kraft
fulla argumentation skulle dom 
nog knappast ha gett dispens, 
därav deras bredvillighet att gå 
med på bordläggning. Vid nästa 
sammanträde beslöts ju enhäl
ligt, utan diskussion, att inte 
bevilja dispens! 

De gånger jag yrkat på bord
läggning av ärenden så har detta 
inte motiverats på det sätt som 
Teleman vill påskina i sin aggr
resiva iver att tillintetgöra sin 
politiska motståndare. Jag tycker 
att det är en självklar samman
trädesprincip att inga ärenden 
påföres dagordningen vid sittan
de sammanträde - då yrkar jag 
bordläggning - eller att t.ex. inga 
handlingar utskickats eller att 
ingen tjänstemannaskrivelse for
mulerats till sammanträdet. J ag 
vet att Margaretha Teleman inte 
en enda gång kan bevisa att jag 
bett att få ärenden bordlagda av 
de skäl hon räknar upp, därför 
måste hennes insändare avfardas 
som djupt osaklig, dessutom är 
den så emotionellt fargad att den 
inte ens skulle behöva bemötas. 

När man skär bort hennes 
· känsloutbrott kvarstår emellertid 
en sak klart, nämligen att hon 
gör sig till talesman (jag skriver 
med vetet in te taleskvinna) för 
den samarbetspolitik som borga
re och sossar driver här i Lund . 
För ett socialistiskt alternativ i 
kommunvalet står endast VPK. 

Eva Wigforss 

VB-red svarar 
När Margaretha Teleman (s) skri-
ver till Veckobladet så gör hon 
det för att lufta sitt missnöje 
med tidningen och VPK :s rep
resentant i byggnadsnämnden. 
Som läsaren märker tar Teleman 
inte upp sakfrågan om OK ska 
få dispens för livsmedelsförsälj 
ning på Gastelyckan. På redak
tionen tycker vi annars att just 
detta är intressant , inte huruvida 
man »driver igenom» eller »före
slår» bordläggning. Av Eva Wig
forss' svar och protokollet från 
mötet framgår att Teleman inte 
har en bokstav rätt av sin be
skrivning över vad som hände i 
byggnadsnämnden. Tala om falsk 
historieskrivning. 

BLASO RKESTERN 
Lördag 7/4 övning p li Palaestra 
kl. 1 O, speln ing vid kär nkrafts· 
möte pli Märtonsto rget 11 .30. 
sextetten övar kl. 13. 

ÖSTER 
»Högstadium eller bostäd er pli 
Linero?» stadsdelsmöte mändag 
9/4 kl. 19 30 pli Linerog11rden. 

BOSTADSPOLITIK 
studierna kring bostadspolitiska 
handlingsprogrammet startar 
onsdag 11/4 kl. 19.30 pli 
partiloka len. 

TRÄFFPUNKT MARX 
Öppet Hus lördag 7/3 frän kl. 
19. Varför har vänstern s1l dllliga 
s11ngtexter? Gunnar Sandin inle-

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark. Sättn.&tryck: VB-red . på acupress, lund. 

Om läget 
i Brasilien 
I Lund är flera kommunistiska 
exilorganisationer verkspmma. I 
dem verkar människor, som har 
tvingats lämna sitt land därför att 
fascistiska diktaturer har gjort det 
omöjligt för dem att existera i sitt 
eget land. VB-red. har bett några 
representanter för exilorganisatio
ner från Sydamerika att skriva om 
kampen mor fascismen i sina län
der. Här följer bidraget från Bra
silien. 

»Vi ger våra liv om det är nöd
vändigt,» sade en metallarbetare 
som den 13 mars gick i strejk. 
Under de 15 sista åren har en 

hård militärdiktatur byggt sitt 
»brasilianska undeD> på bekostnad 
av arbetarklassens svett och möda 
och ett helt folks blod . Diktatu
ren har förvandlat landet till et t 
hav av elände med analfabetism 
och hög barnadödlighet. Dikta
turens hantlangare har håvat in 
svindlande vinster och de stora ut
ländska monopolen har gjort sto• 
ra vinstöverföringar till utlandet. 

Men folket - i främsta ledet ar
betarklassen - har böljat organi
sera sig och kämpa. 
Den 13 mars gick 80.000 metall

arbetare i Sao Paulo i strejk. Det 
var en demonstration som visade 
att arbetarklassens organisering är 
en förutsättning för kampen för 
kampen för demokrati. 

Och vad krävde de?: löneökning, 
personlig säkerhet fOr fackföre
ningarnas representanter, trygghet 
för alla arbetare och rätt att för
handla direkt med företagen utan 
inblandning av staten. 

Men diktaturen kunde inte ac
ceptera detta och med helhjärtat 
stöd av företagarna skickades po
lis för att stoppa strejken och 
fackföreningsledarna avskedades. 
Så svarade diktaturen. Så svarade 
storkapitalet. 
Efter två veckors strejk lade pre

sidenten av sin demokratiska för
klädnad och plockade fram det 
vapen som diktaturen traditionellt 
använder i en dialog: polisen. 

Därför är det nödvändigt att för
stärka den internationella solidari
teten med det brasilianska folket. 
Och s.ärskilt viktigt är det att för
stärka solidariteten med den bra
silianska arbetarklassen, eftersom 
deras kamp är den viktigaste kraf
ten i kampen för att återinföra de
mokratin i Brasilien. 

Brasilianska kommunistiska par
tiet i Lund. 

der. Eventuellt övar vi pli n11g
ra taskiga texter. V PK/KU Bredg. 
28. 

V PK/KU LUND I F. 
Päskvandring Hässleho lm-Helsing
borg. Anmälan till Gunnar 
Sand in, tal 147505. 

APPELLMÖTE 
Lö rdag 7/4 pli Mårtenstorget 
kl. 11.30. Folkkampanjen mot 
atomkraft. Utepremiär för Lunds 
kommunistiska blllsorkester. 

CENTRUM 
s tadsdelsmöte onsdag 11/4 kl. 
19 pli stadsbiblioteket, studie· 
cirkelrum 4 . 

ELE V EN 
KU L unds skoltidning har kom
mit ut med ett nytt nummer. 


