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Fredagen den 7 september 

Välkommen till Lund, 
kärnkraftsmotståndare! 

Den 8 september är det åter dags 
för den 27 kilometer långa Barse
bäcksmarschen. I år har man be
slutat vända på riktningen och går 
i stället från Barsebäck till Lund. 
Förhoppningsvis ligger det något 
symboliskt i att vända ryggen till 
Barsebäck och gå ifrån kärnkraft
verket. Och tänk vilken syn det 
kommer att bli med hela Lund 
fyllt av kärnkraftsmotståndare. 
Vi hoppas att den synen kommer 
att stimulera motståndet i Lund, 
som ju i allra högsta grad ligger 
inom riskzonen. 

Det är viktigt att så många 
som möjligt ställer upp. Det har 
varit alltför lätt att avf"öra kärn
kraften från valrörelsen med hän
visning till folkomröstningen. Par
tierna måste tvingas till att lämna 
klara besked innan valet. Ett stort 
deltagarantal i marschen kan bidra 
till detta. 

Kärnkraftsmotståndare fmns 
det inom alla partier. För ett par 
veckor sedan samlades tiotusen
tals människor över hela landet 
under parollen »Kvinnor mot 
kärnkraft.» Folkkampanjen är 
mycket brett sammansatt. Men i 
stället för att vägleda sina med
lemmar och sympatisörer i denna 
så viktiga fråga, så har den ena 
strutsen efter den andra stoppat 
huvudet i sanden. Och Fälldin 
fortsätter med sin realpolitiska ba
lansgång mellan kärnkraftsmot

Vad ska väck? Barsebäck! 

BARSEBA"CKSMARSCH 8 SEPTEMBER 
Busstider 

.. ......._ 

Lund-Barsebäckshamn kl 7.30 (Pris J 0:-) 
Lund-Löddeköpinge kli 0.30 
Lund-Fjelie kl13.00 
Lund- Värpinge kl15. 00 (Pris 5 :-) 
Alla bussar avgår från busstorget, Bankgatan. Barn 
under 12 år gratis. 

stånd och regeringsbildare in spe. t---------------------------
För vår del framstår inte detta 
som något problem. VPK är kärn-
kraftsmotståndare, och det kom
mer vi att förbli även om ja-sidan 
mot förmodan vinner en folkom
röstning. Därför är det vårt parti 
som har störst anledning att hälsa 
kärnkraftsmotståndarna välkomna 
till Lund. 

Alltså, tag bussen ut till Barse
bäck, Löddeköpinge eller Vär
pinge i morgon och deltag i årets 
stora manifestation. Missa inte 
chansen att visa vad du tycker 
på detta trevliga och kollektiva 
sätt. 

Stöd den fackliga 
kampen i Chile! 
Tisdagen den 11 september kom
mer ,lln demonstration till stöd för 
d~n fackliga k;unpen i Chile att 
genomföras i Lund. Det blir sam
ling på Clemenstorget kl. 18.00. 
En solidaritetsstafett organiserad 
av Salvador Allendekommitten 
kommer via Köpenhamn och 
Malmö att ansluta sig till mötet. 
Kvällen avslutas med ett solida
rietsmöte på Folkets hus med 
början kL 19.30: Biljetter till 
folketshusmötet säljes på Bok-
cafet. Pris 10 kr. · 

Demonstrationen stöds bl a 
av VPK, KU, SSU, KAF, FK och 
en rad latinamerikanska grupper. 
Chilekommitten står som organi
satör. O 

Offensiv hälsopolitik 

VPKs vårdarbetargrupp i Lund 
har inbjudit Gerd Malmström 
från VPKs partistyrelse till ett 
möte på temat »Offensiv hälso
politik - Demokratisera sjuk
vården». 

Gerd har arbetat inom sjuk
vården i många år, bl a har hon 
varit facklig företrädare och har 
de senaste åren arbetat inom 
långvården. 

Vid mötet som är i Folkets 
Hus onsdagen den 12 septem
ber, kommer hon att ta upp 
P!Oble~atiken inom långvården, 
diskussiOn om VPKs målsättning 
vad gäller hälso- och sjukvårds
politik sam t kvinnans situation 
inom vårdsektorn. O 

1979 5: e ärg. 

En ringlinje till 
stadsbussarna 
Om kollektivtrafik ska kunna vara 
ett reellt alternativ till bilen, mås
te Linjebuss förbättra sin tur-pla
nering, framför tilt genom att in
rätta en ringlinje. Det kräver VPK 
i en motion i kommunfullmäkti
ge. 

En ringlinje, som går mellan 
större bostadsområden och ar
betsplatser runt hela Lunds peri
feri skulle väsentligt underlätta 
folks arbetsresor, hävdar VPKar
na vidare. Man måste också se 
till att anpassa busstiderna till 
arbetstiderna så att det t ex går 
bussar före klockan sex på mor
gonen och tätare turer än nu. 
Det är speciellt viktigt för dem 
som arbetar på lasarettet, andra 
större vårdinstitutioner och vissa 
större industrier, där en del skift 
börjar klockan sex . 

Motionärerna påpekar hur 
orimligt svårt det är att resa mel
lan två stadsdelar, då man alltid 
måste åka via centrum. 

En förbättring av busstrafiken 
krävs för att tillgodose aktuella 
krav på rättvisa transporter, ener
gibesparing och kvinnors arbets
möjligheter. O 

TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus fr. kl. 19. VPK Lunds parti· 
lokal, Bredgatan 28 Daniel Kalids 
in leder : Rätt till bildning och upp· 
fostran. 
·FUKT, en grupp ur den s.k . 
nya musikvägen. Norra Fäladens 
fritidsgärd fre 19.00. Arr. : KU 
Lund . 
MOT VI NO progressiv musikgrupp 
frän Göteborg, SmAlands nation, 
Marxim fre 22.30. 
8LASORKESTERN. HELA DR
KESTERN lör kl. 8.30 samling 
lokalen för resa till Bjuv (Ater 
omk 12.30) . Kl. 13.30 samling 
lokalen för utresa till Barsebäcks
marschen (ing'L egna bilar) .. Frän 
kl 16 gör en farstärkt bläs•rkes
ter frAn Värpinge (d it det gär 
buss) i täten för tAget till Lund 
och spe l .Jr nr 1, 2 3, 5, 8, 9, 
11, 12, 17, 19, 20, 24, 29, 33, 
38, 45. Tis kl. 18.00 Clemens
torget, Chiledemonstration . (Allt· 
s1l ingen gArdsspelning tis) 
ORKESTER l Män kl18 Karhögs
torg. 
SÅNGGRUPPEN. Sön k l 17 kor 
set Thulehemsv.-Fiöjtv. 
PIONERNA. Sön kl 18, Gamla 
mejeriet. Män kl 18 lokalen . 



eraterna: 
s parlamentariska verktyg 

storfinansens behov idag är att yt
terligare utvidga sin ekonomiska 
makt för att hävda sig i den inter

--------------1 nationella konku"ensen. En vik-

Det är för att få »fria och obe
roende medborgare» som modera
terna vill avgöra skattehöjningsfrå
gor med folkomröstning. I ett så
dant sammanhang är folkomröst
ning inget ånnat än ett försök att 
minska de demokratiska institu
tionernas betydelse. Sänkta skat
ter innebär minskade offentliga 
inkomster. Det i sin tur ger bättre 
möjlighet till social nedrustning. 
Efter en nedrustning kommer än~ 
då vårdbehovet att fmnas, men 
det kan, enligt moderaterna, lätt 
tillgodoses av privata intressen. 
>>De privatpraktiserande läkarnas 
insatser måste tillvaratas och de
ras arbetsförhållande tryggas». 

Våra vänner omedelbart 
till höger 
Socialdemokraterna i Lund kom
mer att gå fram fem mandat i 
kommunalvalet, det har Nils Gus
tavsson lovat. Utmärkt. Eftersom 
även vi i VPK räknar med vissa 
framgångar, fast naturligtvis myc
ket blygsammare, så bör resulta
tet bli en stabil arbetarmajoritet 
i fullmäkti~e. 

»Då maste SAP och VPK gå 
ut med ett gemensamt regerings
program», säger med illa dold 
skadeglädje redaktör Mårtensson 
på Sydsvenskan. Redaktören full
följer nämligen i sin tid och på sin 
ort SDS' gamla stolta borgerliga 
samlartraditioner, och hans stora 
bedrift i årets valrörelse är att 
han samlat de tre borgerliga le
darna i Lund till en bild, och att 
de till yttermeravisso lovar att 
försöka samregera en valperiod 
till om det skulle olycka sej så att 
Nils G (och vi) får fel. Redaktö
ren tror nämligen inte att VPK 
och SAP kan samarbeta. 

Hur fel har han inte! SAP och 
VPK är bästisar och bundis. 

Ni tror oss inte? Tänker ni 
på den historien i förra VB om 
hur Lundabladet hade retuscherat 
bort VPKs valtavla på Stortorget? 
Då ska det bli oss ett nöje att få 
rätta till den uppgiften. Vi har 
nämligen kollat med meteoro
logerna på Sturup, och de har in
tygat att det den dagen låg myc
ket lokala men även mycket kom
pakta dimbankar över Lund. 

tig förutsättning för att kunna ex
pandera är att staten tillgodoser 
dess intressen. 

Därför behöver storfinansen en 
»stark statsapparab> som ·direkt 
stödjer dess önskningar eller en 
stat som ur demokratisk syn
punkt är mycket svag och som 
- å la Milton Friedman - inte 
på något sätt lägger sig i den 
ohämmade konkurrens som är en 
nödvändighet för framgång. Hong 
Kong, Sydkorea, Singapore, Chile 
och nu Storbritannien är stor
fmansens önskemodeller. Det 
kanske blir svårt att i Sverige nå 
upp till dessa modellers »effekti
vitetsnivå>>. 

Medan det utomparlamenta
riska verktyget för denna politik 
är SAF, utgörs det parlamentaris
ka av Moderata Samlingspartiet 
med Gösta Bohman som ledare. 
Dess omedelbara målsättning är 
för närvarande att »skapa ett sam
hälle med fria och oberoende 
medborgare. Inte en mäktig stat 
där människorna gjorts till under
så taD>. 

Fria och oberoende 
medbor~are 
För att fa »fria och oberoende 
medborgare» röstar moderaterna 
igenom en lag, som praktiskt ta
get ger fria händer till höga byrå
krater genom att de inte kan stäl
las inför allmän domstol. Det är 
vidare för att få »fria och obe
roende medborgare» som mode
raterna hetsar mot invandrarna 
och kallar rösträtt för invandrare 
»en fara för landeb>. Det är för att 
uppfylla målsättningar att få »fria 
och oberoende medborgare» som 
moderaterna vill minska skatte
bördan för d~ höga inkomstta
garna. 

Lokalt snack 
Moderaternas agerande i Lund 
överensstämmer med partiets na
tionella politik även om här rik
tigt moderat djävulskap är blan
dat med löst till intet förplikti
gande snack. Sålunda är kommu
nalt markinnehav inget självända
mål, utan genom att »köpa, byta, 
sälja» kan man upprätthålla det 
privata markägandet med dess 
spekulation och vinster. De tänker 
ha folkomröst!_l_!ng i frågor om 

skatter och utgifter. Invandrare 
kan tas om hand med »fadder
system» medan näringsliv och 
sysselsättningsproblem kan sköta~ 
- i syfte att minska byråkratin -
av en särskild kontakttjänsteman 

Telefonagenter 
Privata initmtiv inom skola och 
förskola vill moderaterna stödja 
med allmänna medel. Byråkra
tin är moderaternas stora parad
nummer. För dem är byråkrati i 
Lund inte antal byråkrater utan 
en fråga om antal telefoner till 
byråkrater. »Även den som är be
redd att förändra världen känner 
sig ibland besegrad av en uppta
gen telefonväxeL» Vi visste att 
moderaterna är företrädare för 
storfinansen men att de nu 
blivit även en försäljningsagen
tur för L.M. Ericksson (Wallen
berg) är för oss en nyhet. 

Förnöjda och förvirrade poli
tiker inom det borgerliga blocket , 
journalister och TV-reportar bru
kar ofta påstå att vi i Sverige kan 
känna oss lyckligt lotttade för att 
vi inte har ett Glistru p-parti. Må 
hända. Men vi i Sverige har någon
ting värre och vida farligare, vi 
har Moderata Samlingspartiet. D 

VAT 
(Sydsvenskan, de retuscherar 

däremot. På den ovannämnda bil
den av de borgerliga ledarna har 
de med framgäng suddat ut hur 
Sverker Oredsson sparkar Nils 
Arne Andersson på benet. Fast 
ni noterade förstas hur stelt och 
tillkämpat Anderssons leende 
var.) 

Nej, Lundabladet och SAP 
har alltid behandlat VPKjuste och 
öppet. »Detta helt i linje med 
de demoratisa traditioner som i i 
SA alltid hällit sä styvt ii», som 
det stod i Lundabladet härom
dagen. (Att stavningen blir så 
underlig beror som bekant på, 
att Lundabladet så här inför 
valet bojkottar bokstäverna V, 
P och K.) 

»l borgarnas Lund bestäms skolfrågor av tjänstemän>> 

Vilken konkret politik kom
mer då SAP och VPK att driva 
tillsammans, frågar ni. J a, det 
får naturligtvis bli ett ämne för 
framtida förhandlingar. Men ett 
tips är att vi ser till att EP As P-hus 
inte blir byggt. Visserligen tyckte 
Annicka Lundquist häromdagen, 
att det var odemokratiskt att i 
förväg fråga om hennes åsikt i 
frågan. »Dessutom blev Bi.J:ger så 
ilsen när jag röstade fel i den frå
gan fö r två år sen», tillägger hon i 
Lundabladets intervju: Men en 
dag senare stod Börje Lövkvist 
på miljögruppernas hearing och 
betygade att han personligen var 
emot P-huset. Och eftersom han 
är den 8 136 :e socialdemokraten 
som vi hör säga detta, är vi över
tygade om att det numera finns 
en majoritet inom . partiet för 
det kravet. D 

»Rätt till bildning och uppfost
ra/1» är namnet på ett program
material, som kommit ut i dagar
na och som är ett utkast till VPKs 
utbildningspolitiska program. Det 
ska diskuteras på Träffpunkt 
Marx lörd 8. 9. En av dem som ar
betat /ram det är Eva-Mari Köh
ler. Hon sitter också som VPKs 
representant i skolstyrelsen 
Lund. 
VB : Vad har du för erfarenheter 
av den lokala skolpolitiken? 

- Många politiska beslut i 
skolfrågor fattas inte av politiker
na i skolstyrelsen, utan av tjänste
männen, sammanfattar Eva-Mari 
Köhler inledningsvis. 

- skolstyrelsen har en omfat
tande delegationsplan, som inne
bär att frågor, som t ex rör elev
vård och undervisningens organi
sation får bestämmas av tjänste
män. VPK har flera gånger pro
testerat mot detta. 

Lovdagar och 
privatskolor 
- Konkret innebär det, att det är 
rektorer och andra som fattar be
slut om exempelvis lovdagarnas 
förläggning, om elever ska tillåtas 
att gå i privatskolor och om vilka 

läromedel, som ska användas. Det 
sista är viktigt för elever som flyt
tar ofta och byter skola och då 
tvingas att orientera sig i nya 
läroböcker och annorlunda kurs
planer. 

-Jag menar också att politis
ka beslut urholkas på tjänsteman
nanivå. Utformningen av SIA-sko
lan i Lund är ett bra exempel på 
detta. Det enda som blir av den 
är fasta skoltider och viss f'ör
längning av skoldagen. 

Dålig planering 
Köhler menar oclCså att plane
ringen inför kommande år är 
usel. Man har länge känt till 
»tonårspuckeln», dvs att det snart 
kommer att fmnas . många ton
åringar i Lund, till vilka det nu 
inte f'mns platser i gymnasiesko
lan. Den planerade skolan i Line
ro 1983 kommer åtminstone ett 
par år för sent. VPK har krävt den 
redan 1981. 
VB: Har du fuget positivt att re
doviSa frän arbetet i skolstyrel
sen? 

- Det skulle vara att jag i bud
getarbetet fick skolstyrelsen att 
sträcka sig till att tillhandahålla 
pengar till en »kulturupplevelse» 
per barn och· skolår. 

För övrigt förekOmmer visst 
samarbete med socialdemokrater
na - mot ekonomiskt stöd till 
privatskolor och i betygsfrågan. [l 
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• V alsedeist1 tdelning på valda
gen: om du vill hjälp~ till (~~t 
hoppas vi) och ännu mte bliVIt 
kontaktad, så ring tilllokalen och 
anmäl dej. Du behövs! 
• Annars kan man göra en sön
dagsutflykt till V eliinge och dela 
ut de sista av våra valkuvert. När 
det är gjort är M -län i princip 
täckt. 
• Duell VPK/SAP på Stortorget 
lördag 8/9 kl 11-12. Från VPK 
deltar Erik Nilsson och Carina 
Svensson. Från SAP Ove Pers
son och Ingegärd Göransson. 
• Utfrågning av lundapolitiker 
i Radio Malmöhus tisdagen den 
11/9 kl 16.30-19 . 00~ För VPK 
svarar Rolf Nilson. 


