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Att tä gå i skolan är en viktig rät· 
tighet som arbetarrörelsen alltid 
har slagit vakt om. Det var förr 
ingen ovanlighet att det till skol
styrelserna kom in bevekande 
brev där en målsman med stöd av 
lärare och myndighetspersoner ta
lade om hur angeläget det var att 
en fj artonåring skulle slippa sko
lan - han eller hon ville så gärna 
sluta skolan och behövdes så väl i 
jordbruket eller i verkstan eller 
för att ta hand om mindre syskon. 
I småkommunerna på landet kun
rle sådant lätt gå for sig. I de kom
muner där arbetarpartierna hade 
majoritet i skolstyrelsen blev det 
alltid nej - där satt folk som viss
te att sådana »befrielser» i sista 
hand alltid drabbade barnen själva 
senare i livet. 

Numera heter sådant anpassad 
studiegång, och anledningen till 
befrielse från skolgång är i stället 
svårigheter med disciplin och själ
va skolgången. Det innebär att an
passad studiegång kan fungera 
som en bekväm väg ut ur en svår 
situation - skolan klarar inte av 
kontakten med eleven, och så får 
eleven gå. Det finns ingen anled
ning att förringa de svårigheter 
som kan ligga bakom, människor
na i skolan tar säkert inte till den 
här vägen annat än som en sista 
åtgärd, men det hindrar inte att 
metoden är oacceptabel. Att be
röva en människa några skolår är 
fel, och det gäller oavsett om ele
ven »vill» det eller ej. 

I Lund är det dessutom så ord
nat att sådana här beslut är dele
gerade till rektorerna. Det är 
orimligt. Ett sådant beslut är för 
allvarligt for att det ska ligga på 
en tjänsteman som inte är poli
tiskt ansvarig. VPK i Lund har -
utan framgång - forsökt återföra 
beslutsrätten till skolstyrelsen. Nu 
har frågan i stället formulerats 
som en motion som kommer upp 
i fullmäktige, och då får man hop
pas att politikerna är beredda att 
ta sitt ansvar. Det finns förvisso 
människor också i de borgerliga 
partierna som förstår att det här 
är en allvarlig sak. För socialde
mokraterna borde ställningstagan
det vara självklart - och är det i 
alla de kommuner där det finns en 
tänkande och reflekterande social
demokrati som bär med sig arbe
tarrörelsens krav på ett anstän
digt samhälle. 

Stoppa Barsebäck omedelbart 
efter folkomröstningen den 23 :e 
mars, kräver VPK .s verkställande 
utskott i ett uttalande. I VU
uttalandet sägs bl. a.: 

»Barsebäck ligger mitt inne i 
nordens mest tätbefolkade om
råde. Inom några få mils avstånd 
bor mer än 2 I /2 miljon män
niskor. Förutom södra Sverige 
hotas också halva Danmarks be
folkning av en olycka i Barsebäck. 

Med dagens kunskap skulle inga 
myndigheter acceptera en 
ning av ett kärnkraftverk i Barse
bäck. Vänsterpartiet kommunis· 
tema tar konsekvenserna av denna 
kunskap och kräver ett omedel
bart stopp för Barsebäck. 

Tekniskt sett kan Barsebäck på 
några timmar ersättas med kraft 
från andra befintliga kraftverk. 
Dessa kraftverk kan sedan från 
mitten av 80-talet ersättas med 

kraftvärmeverk samt vindkraft
~rk. 

Vänsterpartiet kommunisterna 
har tagit starkt intryck av larm
rapporterna om sprickor i reaktor
tankar och byggfusk.Skadade eller 
tekniskt osäkra kärnkraftverk får 
inte tillåtas vara i drift. 
i(ärnkraften kan avvecklas med 

hjälp av styrmedel som är vanliga 
inom kapitalistisk marknadseko
nomi, men det råder ingen tvekan 
om att inslag av planhushållning 
skulle underlätta avvecklingen. 
Genom planhushållning kan också 
avvecklingstiden bli kortare än 
10 år. 

Planmässiga styrmedel skulle 
t ex vara till stor hjälp när det 
gäller att förmå industri och fas
tighetsägare attutnyttja befintliga 
och samhällsekonomiskt lönsam
rna hushållningsåtgärder. Inom 

ramen för en mera planerad· eko
nomi kan också strukturomvand
lingen styras i riktning mot mind
re elkrävande brancher. Därige
nom säkras sysselsättningen och 
hundratu sentals människor får 
mera meningsfulls jobb .» 

Linje 2 i Lund har vägrat ställa 
upp i offentlig debatt mot LO· 
medlemmar mot kärnkraft. Där
for ordnar vi ett diskussions· 
möte tisdagen den Il mars 
kl 19 på Folkets Rus, Lidfors
salen. I panelen Pelle Almen, 
SAFE, Claes Flemming och Sven· 
Hugo Mattsson, Lo-medlemmar. 

8 mars -internationella kvinnorlagen 

Den första kvinnodemonstration
en ägde rum i New York den 
l mars 1857. Det var bekläd
nadsarbetarskorna som krävde 
bättre arbetsfdrhållanden, kortare 
arbetsdag, högre lön och lika
berättigande till bra arbete. Clara 
Zetkin fareslog vid den 2 so
cialistiska kvinnakongressen i Kö
penhamn 1910 att den 8 mars 
skulle göras till internationell 
kvinnodag, vilket fastslogs 1922 
på den internationella kvinnliga 
kommunistkonferensen i Moskva. 

1911 firades 8 mars i Tyskland 
och New Y ork. I Paris demon
strerade kvinnorna den 8 mars 
1914 mot fiingslandet av Rosa 
Luxenburg, som satt inspärrad 
for antikrigspropaganda. 
Kvinnor fortsatte världen över att 
demonstrera for rösträtt, fred och 

tryggare framtid for barnen. 
I Sverige dröjde det till 1972 
innan 8 mars firades offentligt. 
Då ordnade SKV och grupp 8 
tillsammans allmänna möten och 
demonstrationer. 

I år kommer 8 mars firandet i 
Lund att inriktas på stöd åt 
den alternativa kvinnakonferens
en i Köpenhamn, där bl a u
landskvinnornas problem, arbets
lösheten och kvinnornas situa
tion i ~:orstädernas slum ska 
tas upp. Kvinnadagen kommer 
också att ge sitt stöd till Folk
kampanjen Nej till kärnkraft . 

Samling infdr demonstrationen 
sker på Stortorget kl 12. Efteråt 
blir det fest i Folkets Park med 
servering, barnaktiviteter och ett 
omfattande och som det synes 
intressant program, 



Fr An 
ljugarbänken 

Hur kommer ni att rösta den 
23 mars? 

Sverker Oredsson (fp) 

Jag vet ju hur dålig katastrofbe
redskapen är om något skulle 
hända i Barsebäck. Det får bli 
linje 3 för min del. 

" ~ _.._ 
Lennart Ryde (m) 

Företagarintressena står mig upp i 
halsen. Jag lägger min röst på 
3:an, sen får Bohman tänka vad 
han vill! 

Birger Rehn (s) 

Den tillväxt till döds som många 
av mina partikamrater förespråkar 
har ingen anhängare i mig. Jag 
värnar om mitt gamla Lund och 
röstar på linje 3. 

Ingegärd Göransson (s) 

Nils Arne Andersson (c) 

Cent.~rn . har sina tvivlare men jag 
tillhor mte dem. Barsebäck ska 
väck! 

Från det kommunala ... 
Socionomhuset 

- VPK mot facket 

Det ser u t som om 
VPK blii ensam kvar 
som fOrespråkare för att de 
kommunala förvaltningarna skall 
utnyttja delar av Socionomhuset 
på Klostergården. De kommunala 
förvaltningarnas tjänstemän är 
mäktiga påtryckare - socialdemo
kraterna lade sig genast och 
borgama 'är på god väg. Det är 
anmärkningsvärt : allt talar för att 
Socionomhuset skulle bli en god 
lösning på kontorsproblemet och 
och sparat mycket pengar åt 
kommunen.Den ensidiga bostads
miljön på Klostdrgården skulle 
också må bra av att kompletteras 
av en arbetsplats. 
De fackliga organisationerna har 
skrivit ett sexsidigt brev till sam
tliga fullmäktig ledamöter. Det är 
inget bra brev, argumentationen 
är svag och ett svar från VPK 
har nu lämnats till de fackliga 
organisationerna. VPK bemöter 
argumenten och slutligen konsta
terar ». .. våra uppfattningar går 
isär i denna vik tiga fråga. V år 
bedömning är att inköp och 
kontorisering av Socionomhuset 
med tillgänglig information är 
det klart bästa sättet att lösa 
Lunds kommuns lokalproblem . 

P-platser i fruktträdgärd 
F0r de anställda på universitets
instimtionerna i f.d. · Internatio
nella vill stadsarkitektkontoret, 
el'ligt en planskiss, anlägga 115 p
platser i en fruktträdgård vid 
Tunavägen. Träd ska sparas, inte 
huggas ner anser VPK, som även 
pekar på att det lmns gott om 
p-platser i trakten. 

Dc synpunkterna har VPK 
framfört i olika nämnder, med. 
~kiftande men vä)5ande framgång. 
l byggnadsnämnden var. Eva Wig
iorss ensam motståndare. I hälso
vårdsnämnden ville majoriteten 
kapa halva p-platsen, endast Ulla 
Hansson (vpk) ville ta bort hela. 
skolstyrelsen krävde utredning 
om behovet. Eva-Mari Köhler 
(vpk) var mot parkeringen men 
tycks ha haft stöd från Annicka 
Lundqvist (s). Sociala central av
styrkte! En seger för förvaltning
en och VPK. l gatu- och trafik
nämnden beställdes av gatukon
toret ett kritiskt yttrande sedan 
vPK, S och en borgare förkla
nt sig negativa. 

Den parlamentariska appara
ten är tung och trög men inte 
oviktig. Om man har goda argu
ment - vilket vpk-ama ofta har 
- kan man få med sig en eller 
annan från övriga partier. Och 
går inte sakskälen hem kan de 
taktiska motiven göra det. Po
litikerna vet att lundaborna i 
gemen gillar träd och ogillar 
bilar. 

Lucifer 

Linero-borna 

mot borgarna 
Kom~unens informationsmöte i 

tisdags om det nya stadsplaneför
slaget för Linero blev en moralisk 
seger för Lineroborna. Opinionen 
v~r entydig.'" att by_gga bostäder på 
Lmerokullens topp och därmed 
skövla plqken .och bygga över ett 
viktigt andningshål skulle vara 
ett allvarligt. övergrepp mot stads-
delen. · 

Samtliga kommunalråd var på 
plats och Sverker Oredsson fick 
ta emot de namnlistor som social
demokraterna samlat - bara i 
flerfamiljsområdet har man tätt 
700 namn och fler lär vara på ;väg. 

Borgama argumeterade med ut
gångspunkt från att tanken på en 
högstadieskola nu får anses som 
död och med rådande bostadsbrist 
måste man då ta i anspråk det här 
området. Socialdemokraterna ta
lade för högstadieskola, medan 
VPK också faste uppmärksamhe
ten på det olämpliga i att bygga 
~gen denna centria plats när det 
. dessutom pl~eras bostäder öster 
om Linerokullen. -

Borgama argumenatation verka
de inte .göra något större intryck 
på Lineroboroa - särskilt inte talet 
om att deras krav på en skola för 
sina barn skulle vara uttryck för 

lyxbegär. Men framför allt pekade 
några Linerobor på att även om 
man accepterade att skolan inte 
kunde komma till stånd med nu
varande befolkningsunderlag och 
sviktande kommunal ekonomi, så 
följde inte att området nu måste · 
bebyggas. Området uppskattas 
som det är idag, och det kan i en 
framt~d bli aktuellt med skola och • 
andra gemensamhetsanläggningar, 
och då bör det sparas. 

Vad själva Linerogården beträf
far så har det i dagarna blivit före
mål för en ansökan om att betrak
tas som byggnadsminne. Spika åt
~instonde igen huset så att ytter
ligare vandaliseriiJg kan hejdas 
vädjade man. Det ska bli spän
nande att se om Lennart Ryde, 

· som var närvarande, har så myc
ket hand med fastighetschefen 
Rune Linder att han kan få det 
verkställt. 
_Det verkar trots allt inte omöj

ligt med en kompromiss i frågan. 
Det måste vara svårt för borgama 
att gå emot den starka Linero
opinionen förslaget måste efter 
den kritik som framförts rimligen 
tas tillbaka och kanske kan det 
gå att hitta andra lösningar på det 
hela. 

Ansv. utg: Monica Nymark . Sättning & layout : VB-red . Tryck : acupress lund 

Kollektivhus 
När ska Lunds kommun börja 
bygga kollektivhus? Frågan 
har ·diskuterats i olika om
gångar under de senaste l O 
åren, och hittills har det inte 
blivit något av det hela 
Men det är möjligt att det 
börjar lossna nu: VPKs mo
tion om kollektivhusbyggan
de som beha11dlades i full
mäktige förra torsdagen, led
de till att man ska tillsätta en 
utredning som ska utreda för
utsättningarna för att bygga 
ett kollektivhus i Lund. 

Tryck på Ryde!_ 

På en kollektivhusdebatt på AF 
! måndags visade sig Lennart Ryde 
m te helt ovillig till tanken att man 
skulle _kun~ bygga ett kollektiv-

hus i Lund »redan under 80-talet>> 
Mårtenslund har nämnts som en 
tänkbar placering , men Ryde ville 
inte säga något bestämt om den 
tomten, eftersom han menade att 
det kunde bli en intressekonflikt 
med socialförvaltningens behov 
på området.Det verkade helt upp
enbart att om utredningar och 
diskussioner ska leda till något 
inom rimlig tid så krävs det en 
kraftfull folkopionion. Ett sätt 
att visa på behovet av ett 
hus i Lund är att anmäla sig till 
Bostadsförmedlingens kollektiv
huskö. 
För som Ryde själv så träffande 

uttryckte sakem>Ska man åstad
komma något gäller det att sätta 
oss förtroendemän under tryck, så 
får vi se från vilket håll det tryc
ker mest.» 

Viktig information 

till alla hyresgäster 

Hyresgästföreningen har årsmöte 
söndagen den 16 mars med 
start kl 13, teatersalongen, 
Hus. 
Inför årsmötet har det inkommit 
flera angelägna motioner, vilka 
bl a berör svartförsäljning av 
lägenheter, hyreshöjnirJgama och 
den stundande folkomröstningen 
i kämkraftsfrågan. 
Nomineringar till hyresgäströrel
sens kongress och val till styr
elseposter skall förrättas. 

ÖSTER. Sdg-möte sön 9.3 kl 17 l 
HSB-Iokalen, Flöjtv 20 B. Gunnar 
Persson inleder om socialdemo
tin. 
BLASORKESTERN. Rep lör 8.3 
kl 1 O pli Palaestra. Sen spelning i 
kvinnademonstration kl "12.30. Nr 

_a. 9 , 11. 12. 20. 24, 38, so . 

REDAKTI ONSUTSKOTT 
För nr 9 Eva Almqvist och 
Jan Hindersson 
För nr 10 Jan Hindersson, 
Arne Ou stavsson och Monica 
N v mark 


