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Fredagen den 17 januari 

AR och Tetra 
ställdes mot väggen 

Det var trångt om saligheten 
hos Åkerlund & Rausing den 12 
och hos Tetra Pak den 17 decem 
ber vid de hearingar som läns
styrelsen kallat till om de utsläpp 
av framför allt kolväten från fab
rikerna som vållat så stor oro från 
de kringboende, bl a på Kloster
gården. Fast det var mitt i jul
ruschen hade folket i bostadsom
rådena tydligen ställt allt annat 
åt sidan för att göra sin stämma 
hörd. 

Stöddiga Tetra Pak 
Inläggen från publiken var på

fallande sakkkunniga. Man impo
nerades av de fonder av miljökun
skap och sunt förnuft som de
monstrerades av både experter 
och gräsrötter. Alla talare utom 
två representanter för Tetra Pak 
var helt ense om: att kommunsty
relsens och naturvårdsverkets krav 
på effektiva reningsåtgärder måste 
uppfyllas, och om att företagen 
verkligen har råd till detta. 

Representanterna för ÅR och 
TP uppvisade delvis olika attity
der. Jämförelsen får nog anses ut
falla till ÅRs fördel. Öppenheten 
och villigheten till konstruktiva 
lösningar föreföll avgjort större 
där än hos TP. Det sistnämnda fö
retagets representanter visade en 
påtaglig osäkerhet, för att inte sä
ga okunnighet, i sakfrågorna vil
ket de försökte kompensera med 

en arrogant stöddighet som knap
past gjorde ett fördelaktigt in
tryck. 

TP fick inget stöd av de exper
ter de själva kallat från yrkesmedi
cinen i Lund och IVL (Institutet 
för vatten- och luftvårdsforsk
ning) i Göteborg. Skånes Natur
vårdsförbund hade lämnat in ett 
skriftligt uttalande genom sin ord
förande Bengt Nihlgård som inte 
skrädde orden. 

Tolv timmar 
stadens borgerliga och social

demokratiska politiker var tyvärr 
frånvarande eller passiva. Vpk
arna, bland dem Karin Svensson
Smith och Göte Bergström, gjorde 
däremot fina insatser i form av 
sakrika och kraftfulla inlägg. En 
nyttig tankeställare för dem i 
publiken som tilläventyrs inte 
trott att kommunister kan vara se
riösa. 

Till sist en blomma tilllänssty
relsen som anordnat hearingarna 
och till ordföranden, Tryggve 
Dackman, för hans sätt att sköta 
de tillsammans ca tolv timmar 
långa förhandlingarna. Om alla 
miljöfrågor i fortsättningen kun
de handläggas i denna öppna och 
sakliga anda vore mycket vunnet. 

Om någon månad kommer 
länsstyrelsens beslut som kan 
överklagas hos regeringen. 

Lars-Arne Norborg 
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l köket 
Yi bjöds sitta i köket. "Vi tycker om att tala om kökssemi

nanu~, kitchensem~ar." Det talas svenska, engelska, tyska 
?C~_ lite dansk brytmng. Det är Jan 0berg som presenterar TFF 
1 ko~et, __ so~ sagt. "Vi köpt17, huset och tänkte att det skulle läm: 
pa sig for nagot annat ocksa, något roligt." Och som den freds
for~kare ha~ är blev .~et något med fredsforskning, Den Trans
!l~t~o~ella stiftelsen for Freds- och Frantidsforskning, ett privat 
rmtmt1v. 

Han får vackra röda rosor på 
kinderna när han talar . Han är en 
av stiftarna, Christina S pännar 
den andra, och de presenterar in
te bara projektet utan även de två 
första stipendiaterna som redan 
finns på plats. Vi får kaffe och 
pepparkakor. Uppe på ett skåp 
står en flaska rysk vodka, en Gam
meJdansk och en amerikansk flas
ka- "ja, det är högst symboliskt", 
säger Jan och talar om att här kan 
stipendiatarna få en lugn tid, 3-6 
manaders forskningsro utan tele
foner. De kan lära känna varandra 
och vi dem; här resoneras fred och 
strategi, vi äter tillsammans och 
dricker en flaska vin, som Jan me
nar har positiv inverkan på forsk
ningen. Men professorn Håkan Wi
berg ogillar detta och J an lägger 
till "och mineralvatten". Profes
sorn ser nöjd ut och stryker lätt 
över sina tuffa, inte alltför åtsit
tande svarta läderbyxor. Någon 
undrar förstulet om han har en 
jacka till också. 

Civilmotstånd 
De två stipendiaterna har un

der tiden kilat u t och in, för press
fotograferna vill ha naturligt ljus. 
De första att njuta av denna stif
telses ro och rum är t f profes
sor Dietrich Fischer från New 
Y ork University och Will1elm Nol
te, överstelöjtnant från Hamburg. 
Då Fischer är schweizare talar de 
tyska sinsemellan och har väl 
kommit-underfund med hur Nolte 
som militär tillåts forska om civil
motstånd. Till oss säger han att 
han bor i ett demokratiskt land 
så det går bra. J a, ja, tänker e~ 
och annan, hur är det med yrkes
förbudet och gästarbetarna, Wall
raffs turkar? 

Men vad vill han då vidareut
veckla? En bok har han redan 
skrivit om sina teser: kombinerat 
försvar med civilmotstånd, speci
ellt i städerna. Då skulle en fiende 
inte tycka det var intressant att 
erövra dem. I kärnvapenåldern 
måste det till andra än militära 
insatser för att få fred. Och Fi
scher anser inte heller att det van
liga tänkandet förslår: hök- eller 
duvateorin, upp- eller nedrust
ning. Nu är det dags att avskaffa 
kriget - helt enkelt. I sin bok 

"Preventing War in the Nuclear 
Age" drar han upp riktlinjerna 
för hur varje stat för sig kan bi
dra till att avveckla kriget. 

Dessa säkra män 
Och man sitter där och för

undras över dessa män , som har så 
säkra teorier, ideer och analyser 
om freden, om att världen går att 
rädda . . . varför tänker majori
teten män i världen annorlunda? 
Krig har alltid funnits, säger de. 
Krig måste vi ha för att bevara fri
heten. Krig måste vi ha för att sys
selsätta folk. Krig måste vi ha för 
att göra vår profit. Vad är det som 
gör att dessa fredsforskare tänker 
annorlunda än vanligt folk? Var
för tänker vanligt folk som de 
gör? 

I trädgården 
TFF har tillkommit för att 

fredsforskning inte prioriteras vid 
universitetet eller annorstädes. 
Varför inte det, kan man fråga. 
Men TFF kan inte existera på den 
goda viljan, TFF behöver anslag. 
Och hur ska TFF få dem? Ja, sä-

Forts på sid 2 

Gott Nytt år VB! 
Och man slår på Rapport och 

Aktuellt och deja-vu-feelingkäns
lorna resulterar i följande årsvers: 

Det var en gång ett år som gick 
tills det en dag tog slut · 
och glömdes på ett ögonblick 
sånt har ju hän t för u t 

Men detta år var speciellt 
och inte lite full i fan 
Det lämna inte över snällt 
det börja om på nyårsdan 

Med samma gamla händelser 
som hänt för ett år sen 
Samma vardags-eländelser 
drabba världen omigen 

Ja, det var en gång ett år som gick 
och sedan börja om igen 
Och inte nog med att det gick 
men ingen tycks ha märkt nåt än 

Hälsar 
Clas 



~~: Nya frågor kring MOBILIA 
e-.n.s e.ru., V pk :s utskott Pe~~ ~b~~:r!d~o~::l~~alåt~~o~~~ 

LUND SOVJET OCH vänta på sig .. Livsmede! påMO-
, BILIA · och livsmedel p a Bntta& 

KULTUREN John beslöt borgarna tillåta vid 
När Jan Mårtensson för några -Är Karin Svensson Smith verkligen inte kvar i vpks centra- byggnadsnämndssammanträdet i 

år sen fick följa med Kungen och la miljö & energipolitiska utskott, har några partimedlemmar frå- onsdags. Steget till en stormark-
silvia till Peking, drog han ett an- gat VB efter att ha läst senaste numret av medlem8organet VPK- nad på Mobilia är inte långt. Nu 
tal paralleller mellan politiken i Information. Där saknas hennes namn på listan over de centrala kommer hela det gamla Boett-
denna stad och staden Lund. utskott som partistyrelsen fastställde på sitt möte i december. varuhuset att fyllas med allsköns 

Skall man idag beskriva den mat vid sidan av kramset och dra 
kulturella situationen i Lund vore VB har liksom en rad andra de, Viola Claesson. till sig bilburna kunder på väg 
det mer på sin plats med en liknel- tidningar uppmärksammat valet hem till Norra Fäladen och Gun-
se vid Socialistiska Rådsrepubli- till kvinnapolitiskt utskott. De öv- Ouppklarade frågor nesbo. Inte kommer man att åka 
kernas Union, det som vanligen riga utskottsvalen har hittills Frågan är om man ska nöja sej kollektivt längre när man kan 
kallas Ryssland. kommit i skymundan. med det svaret, säger ledande vpk- handla där! Nej bilåkaridet ökar, 

Liksom Sovjet är Lund mest are i Lund. Karin Svensson Smith kvar blir de som måste släpa sig 
känt för sina nu döda författare Kvar och kritisk var nominerad av skånedistriktet , hem till fots med varorna när små-
och kulturpersonligheter som va- Vi kan genast lugna alla som och om inte annat borde någon butikerna på Väster läggs ner och 
rit verksamma här och vars minne uppskattar Karin Svensson Smith, av PS-ledarnöterna från Skåne ha bussturerna dras in för att folk 
nu vårdas av nostalgiska små för- bl a för hennes insatser i miljö- reagerat på mötet mot att hennes åker bil istället. 
eningar. Liksom i Sovjets förfat- och hälsoskyddsnämnden i Lund. namn saknades. Och har VU utan Det uppseendeväckande under 
tarförbund är dessa föreningar i Jo , hon är kvar i utskottet och vidare rätt att gå in och komplet- !984 var folkpartiets svängning . 
Lund mest verksamma med att deltog i dess första möte för den tera utskott? Tänk om det nu var till förmån för livsmedel på M obi-
försöka låna glansen från den av- nya verksamhetsperioden . Där så att en majoritet av PS inte ville lia. Idag har centern också svängt. 
döda för att på så sätt dölja att framförde hon f ö samma kritik välja om Karin Svensson Smith till Varför? "Vi känner oss nödsakade 
man inte själv kan prestera något. av vpks uppgörelse med regering- miljö & energipolitiska utskottet! att gå med på den här dispensen", 

Liksom den enda "stora" kul- en i avgasreningsfrågan som den Längre kommer inte VB med sa Folke Larsson (c) i byggnads-
turyttringen i Sovjet är Bolsjoj- skånska distriktsledningen har detta för dagen. Vi noterar också nämnden. Av de övriga borgåmas 
teatern, ett arv från tidigare her- kommit med (refererad i VB nr att Gunnar Stensson från Lund, press? Kohandeln är uppenbar, 
rar, är den enda kulturyttringen i 42/85), nämligen att man sålt vik- trots sina obestridliga förtjänster varför skulle annars centern ha 
Lund Kulturmejeriet, också en gå- tiga principer för en grynvälling. på området och trots sin nom.ine- två ledarnöter i byggnadsnämnden 
va från kulissen. V pk går med på två års uppskov ring från Skåne, inte kom med i när man är mindre än vpk som 

Sovjetunionens största förfat- med införandet av katalytisk av- det internationella utskottet. Inte bara har en. 
tare, förutom Tjingis Ajtmatov gasrening i utbyte mot en föga heller kom den nominerade Iris De nya livsmedelshallarna 
borta i Kirgisien, är exporterade i förpliktigande skrivning om lång- Nilsson in i kvinnapolitiska utskot- kommer inte att vara till gagn 
exil för att förgylla parnassen i tradare och motorvägsbyggen. tet. Även till arbetsmarknadsut- för lundaborna. De innebär en 
Paris och New York. Lund har Tyvärr fick hon inte utskottet skottet förelåg en nominering från överetablering som konsumen-
Carl-Magnus von Seth i Dörröd med sej i sin kritik av ett beslut Lund, men det utskottet är inte tema får betala när de mindre 
men är annars bara bra på att ex- som allvarligt kan skada vpks an- klart än. hallarna slås ut. Och några låg-
portera teatergrupper till Mellan- seende i miljökretsar. Lundabon Roland Andersson priser blir det inte när ICA sen 
sverige . Att vi inte blivit så kända blev däremot omvald till det bo- tar över Mobilia och i stort sett 
för förvisningen av Nationaltea- "Ett förbiseende" stadspolitiska utskottet. Omvalda får monopol på livsmedel i Lund. 
tern, Oktober;Proteus/Mercurius, -Men varför saknades då hennes till det skolpolitiska utskottet Se till att få bort borgarna i 
Adde & Sigge m fl beror bara på namn på utskottslistan? Jo , enligt blev Daniel Kalids och Eva-Mari nästa val! Kampen har börjat! 
att vi inte sköter vår PR lika bra vad VB erfar valdes hon inte av Köhler. Thomas Schlyter 
som de herostratiskt ryktbara partistyrelsen till att ingå i det Gr 
Moskva och Malmö. nya utskottet. Hon fanns heller 

Hur kan det vara på detta vi- inte med i valberedningens för-
set? Man kan ju börja med att slag. Det var först efter en påstöt-
analysera vår syn på oss själva. ning från förre Ny Dag-redaktören 
Sovjet tycks ha ett allmänt lille- Per Francke som länge samarbetat 
brorskomplex gentemot resten av med Karin Svensson Smith, bl a i . 
världen och har därför gjort den Folkkampanjens centrala ledning 
neurotiska kullebyttan att alla bra vid folkomröstningen, som det 
författare måste bo i Paris eller blev en ändring. Partistyrelsens 
New York för att vara riktiga för- verkställande utskott förrättade 
fattare. Liksom med jeansen är ett fyllnadsval. ; 
det först när de egna blivit utländ- Vid kontakt med particentra-
ska som det är något med dem. len bekräftar man de formella om-
Samma syn tycks vi ha gentemot ständigheterna, men förklarar att 
Stockholm och den rikssvenska det var ett tekniskt missöde och 
kulturen norröver. Vana som vi är förbiseende som gjorde att Karin 
vid television från Stockholm och Svensson Smiths namn saknades i 
Köpenhamn är det först när nå- det valberedningsförslag som par-
gen kommer därifrån som vi räk- tistyrelsen fastställde. Det är ock-
nar med dem. Samtidigt sitter vi så den förklaring som Karin har 
och gnäller över att den skånska fått av valberedningens ordföran-
kulturen förkvävs och att landet 
är centralstyrt av inskränkta 
stockholmare. 

Nej, nu måste vi handla! Trots 
att vårt "system", dvs kommu
nen, är lika fantasilöst som syste
met i Sovjet och bara kan låna 
teater utifrån är vårt ansvar för 
vad som händer lika stort i Lund 
som sovjetmedborgarens i Mosk
va. Nu måste vi kräva en scen med 
fast ensemble. Pengar till fria grup
per och konststipendiefonder. En 
aktiv debatt och kritik av 
kulturen i Lund. Det är först när 
vi i en daglig tidning och i lokala 
etermedia får kommentarer av 
kulturen som den märks och får 
publik. Kan inte malmötidningar
na uppmärksamma Lunds teater 
och konst måste vi ha en lokal tid
ning. 

Och till sist måste vi känna oss 

som människor som kan skapa, lä
ra oss mer och ge alla tillfille till 
studier. Kan Sverige producera så 
många bra tennisspelare, New Y or 
Y ork så många välskrivande och 
menlösa författare bör Lund kun
na producera massor av bra, väl
skrivande författare, duktiga 
konstnärer och spännande balett
dansare. Skall detta uppnås kan 
man inte som nu skära ner den 
kommunala musikskolan utan 
man skall utvidga den . Man bör 
också satsa mer på teckning och 
dramatik än det lilla läroplanen 
ger i våra gymnasieskolor. 

För att lämna parallellerna i 
österled och se väster ut kan vi 
avsluta med att meddela att sta
den Reykjavik, obetydligt större 
än Lund, snart skall bygga sitt 
konserthus. När får vi vårt? 

VÄLKOMNA 
till ett nytt år med Veckobladet. 
En hel del har hänt under vårt fy
ra veckor långa uppehåll, så allt 
som ville in har in te fått plats i 
detta numret trots att det är 
späckat. Men nu kör vi varje vec
ka fram till i sommar. 

000 

Det personliga är det högsta i 
journalistiken, bil,lkar vi i VB tra
vestera Geijer. Ingen hobby hos 
någon av redaktörerna är så bisarr 
att den inte ger avtryck i spalter
na. 

VB bildar skola. I söndags 
kunde vi se hur sydsvenskans Jan 
Mårtensson tillsammans med någ
ra kumpaner lade beslag på lun
dasidans bästa utrymme för att 
klaga över Akademiska Förening
ens krog, som inte serverade pytt 
som Mårtensson var van. 

Förut var det Jan Hinderson 
som överförde något av VBs lätt
sinne till sydsvenskans stela han
delssida. Mera sånt! 

000 

Sen vi träffades har två s-riksdags
män från Lund utmärkt sej. Bo 
Södersten har hyllat Reagans eko
nomiska politik medan Lennart 
Pettersson · krävt svensk reklam
teve. 

Södersten sitter i riksdagen för 
Kopparbergs län. Pettersson repre
senterar Mårtens Fälad. 

000 

BLIR DET 
NÄN RING? 
Håller kampen mot Västra Ringen 
på att ge resultat? Den frågan är 
berättigad efter senaste Kommun
styrelsemötet. !lrär länsstyrelsens 
arbetsplan passerade byggnads
nämnden var m,s oeh fp eniga om 
att i stort tillstyrka planen. I 
kommunstyrels~n · sa ·s nej till 
förbifarten norr om Värpinge, 
över Rinnebäcksravinen, något 
som fick m att begära bordlägg
ning av ärendet. Kanske· var detta 
ett första ·steg mctt det enda för
nuftiga: Nej till hela projektet. 

J köket. Forts fr ·sid J 

ger en övertygad Jan, vi har for 
skare knutna till oss över hela 
världen, de kallas rådgivande pa
nel och de kommer från Italien, 
Frankrike, Ungern, Japan, Austra
lien mm och de ska söka anslag i 
sina respektive länder, och vi , stif
tarna här i Sverige, från departe
ment, institutioner, från allt som 
inte har med vapenindustrin att 
göra (där hade det väl annars 
funnits medel ... ) 

Till sommaren ska dian ha 
trädgårdsseminarium . 

Det låter så enkelt, de är så 
övertygande ... 

Lycka till TFF! 
Karin Lentz 



Wo.rk-out med 
AndersE!ns 

Nu kan Jane Fonda och de andra gå och dra något gammalt 
~ver sis ... I ~okhandeln (och i receptionen på Gerdahallen) före
ligger namligen nu "Gympa - Boken om allsidig träning" av 
Bertil och Kerstin Andersen, Anders Faager och Gun Laurit
son (Li~_er 19.~5, 90 kr). Det är, kort uttryckt, en bok som på 
ett utmarkt satt sammanfattar den typ av motion och rörelse
tränin~ .s~m sedan ett tjugotal år bedrivits av det man något 
chauvmiStiskt skulle kunna kalla lundaskalan i svensk motions
verksamhet. 

Jag tänker inte bli tjatig och 
än en gång för VBs läsare utveck
la alla de skäl som finns för att re
gelbundet delta i någon form av 
motionsverksamheL Motion är 
förmodligen hälsosamt, men i för 
sta hand är det skön t och man blir 
helt enkelt lite lyckligare med Ii
vet. 

Sol!l en nyponros 
Overklassen som alltid har ve

tat att suga ut det göttaste av live t 
får lära sig detta redan i vaggan , 
men en del av oss andra har haft 
en ganska lång väg till den insik
ten. Själv ansågjag onödig kropps
rörelse vara närmast nedbrytande 
tills jag någon gång på 60-talet 
hamnade på morgongymnastiken 
på gamla Palaestra. Denna känsla 
att komma ut i Lundagård i de
cembermörkret fem i nio på mor
gonen, väl genomblödd i huden ! 
Man känner sig frisk som en ny
ponros och fullt beredd att springa 
barfota i snöslasket till jobbet. 

I den här boken har Andersen 
m fl helt enkelt samlat upp sina 
rörelser och illustrerat dem med 
fotografier på ett som jag tycker 
tydligt och pedagogiskt sätt. Med 
fmns också motiven bakom rörel
serna , exakt vilka muskelgrupper 
de avser att träna, och varför. Ett 
av de sätt på vilka den här sortens 
gymnastik skiljer sig från den 
gamla skolgymnastiken är just att 
den vädjar till förn uftet, till fysio
logiska fakta och inte till de gam
la klicheema om magen in och 
bröstet ut. Man blir inte kommen
derad eller underskattad, man del
tar i ett civiliserat samtal. I det av
seendet före träder den här boken 
väl sina författare - den inleds 
med drygt 40 sidor allmäntext 
med diskussion av konditionsupp
byggnad, förslag till sätt att kom
ma i gång med konditionsträning, 
råd om joggingskor, förebyggande 
av skador, varning för farliga rö
relser, hur man kommer tillrätta 
med ryggproblem etc. Det är en 
läsvärd text i sig och den kunde 
gärna ha varit ännu mer omfattan
de. 

Den andra sidan av den här 
sortens gymnastik är dess sensua
lism i_ordets ursprungliga mening, 
den rorelseglädje som är en viktig 
del av helheten . Det är naturligtvis 
svårare att förmedla i en bok och 
fotografierna ger väl ibland ett lite 
väl kliniskt och kallt intryck. Un
dantaget är bilderna med Kerstin 
Andersen - hon lyckas genom
gående~ fråga mig inte hur , för 
medla JUst denna värme och gläd
Je. Mustken är en annan viktig del 
av totalupplevelsen av sådan här 
verksamhet och där blev jag besvi
ken på boken. Som en ·och annan 
motionsledare har fått erfara är 
det faktiskt inte helt lätt att kom
binera ihop rörelser · och musik . 
Jag inser att det inte hade varit 

helt lyckat att knyta samman var
je rörelse med den ena eller andra 
Sl),abbt glömda inspelningen, men 
nagra exempel hade inte skadat 

·och lite tips hade den här erfarna 
gruppen av motionsledare säkert 
kunnat förmedla. 

Och samhället? 
Den här boken är viktig bl a 

därför att dess ideer och synsätt 
kommer att spridas av en del av 
de tusentals människor som 
strömmar genom Lund ut över 
landet. Därför tycker jag det är 
synd att inte Bertil Andersen ock
så här tar chansen att ta upp id
rott och motion till diskussion i 
ett större samhälleligt perspektiv. 
Att han har starka och väl genom-

tänkta synpunkter i sådana frågor 
är ingen hemlighet , och han kan 
tala med den tyngd som kommer 
ur en lång och framgångsrik verk
samhet för både elit och motionä
rer. Det är synpunkter som jag 
tror skulle kunna ligga till grund 
för en mera aktiv hållning från 
t ex V pk Lund både ideologiskt 
och konkret kommunalpolitiskt i 
dessa frågor. Den som har blivit 
bortkörd från sin motionssimning 
på simhal len därför att några 13-
åriga simmarbroilers ska ges en 
samrätt vet vad jag talar om. Det 
återstår oerhört mycket att göra 
för att motion och rörelseglädje 
ska bli tillgängliga för alla, och en 
hel del av det måste göras på poli
tisk väg . 

Det här är alltså en angelägen
het för alla, t ex inte bara för 
lönnfeta lektorer eller maratonlö
pande mellanskiktare. T ex ut
märks de flesta kroppsarbeten av 
sådana ensidiga och slitsamma 
arbetsstä lln ingar att behoven av 
mera allsidig rörelse blir ännu mer 
påtagliga än för skrivbordsarbeta
re. Men hjälp finns alltså att få. 
Den som bor i Lund behöver ju 
inte ens skaffa den här boken 
utan kan mot en löjligt låg avgift 
delta i njutningarna på Gerdahal
len under den här författarkvar
tettens ledning. Man behöver in te 
vara student eller ha rosa ben
värmare, kom som du är. 

Sten Henriksson 

Fortsatt oenighet 
om kommun-informationen 

Vid MBL-förhandlingarna 
förra veckan om organisatio
nen av den planerade kommu
nala informationscentralen 
lyckades parterna inte enas på 
någon punkt. Nya förhand
lingar är utsatta till i början 
av februari. 

I samband med att den kom
munala informationssekreteraren 
slu tade sin anställning för några 
år sedan vakantsattes tjänsten. Av
sikten var att undersöka möjlig
heten av att samordna kommu
nal information , turistbyrå och 
konsumentinformation i en enhet; 
under förutsättning dock att man 
kunde finna lokal som rymmer al
la tre verksamheterna. Det senare 
har lyckats, den planerade infor
mationscentralen ska i vår flytta 
in i nybygget i Kattesund. 

Kommersiell prägel 
Det organisationsförslag som 

kommunen-arbetsgivaren lade 
fram inför förra veckans förhand 
lingar var kontroversiellt i flera 
stycken. Tanken att förordna 
nuvarande turistchefen Kiellin till 
chef för den samordnade verksam-

SVAR TILL 
MILJÖINTRESSENT 

Det var glädjande att någon 
läsare tagit mitt yttrande över 
VPK Lunds miljömotion på all
var och kämpat sig igenom re
daktionens ingress om min ringa 
person (bitsk, rättrådig, herre, 
medkänsla för hundar, stil, ny, 
hörs m fl artigheter). Jag menar 
helt klart att den sopförbränning 
vi idag har skall upphöra. S tara 
delar av de sopmängder vi idag 
bränner kan återvinnas. Vad åter
står då att förbränna? Kanske inte 
så mycket, men tillräckligt för att 
tillsammans med t ex halm, flis, 
skogs- och trädgårdsavfall kunna 
fortsätta att driva anläggningen 
vid Spiliepengen med ekonomi. 
Denna anläggning har ju f ö en 
rökgasrening som är vida överläg
sen alla andra energianläggningar i 
området. Det skulle vara intres
sant att få ta del av vad Mats Bah
gard och Ulla Henriksson i ren
hållningsstyrelsen tycker. 

Fram för en ökad debatt om 
sopor och sophantering! 

Vänliga hälsningar 
Lars Bengtsson 

ETT SVAR TILL 
Du undrar varför inte vi vpk

ledamöter protesterade när m&h 
(miljö- och hälsoskyddsnämnden) 
lämnade sitt bifall till Rahms 
ansökan om tillstånd enligt miljö
skyddslagen. När ansökan behand
lades på nämndens sammanträde 
frågade jag om det hade kommit 
några klagomål mot Rahms ut
släpp. Enligt tillförlitliga källor 

heten ses med misstro på många 
håll - den kommersiellt präglade 
verksamheten på turistbyrån anses 
inte vara någon lämplig bakgrund 
för en informationschef med an
svar även för kommunal- och kon
sumentinformation . Kjellins per
sonliga kompetens har också ifrå
gasatts. Saco/SR-föreningen i 
Lund (som Kjellin tillhör) har t ex 
begärt att tjänsten ska utannon
seras så att man kan få fram sö
kande med annan informations
inriktning. 
Tidsbrist 

Turistbyråprägeln i det fram
lagda förslaget understryks också 
av att man föreslår att turist
byråns nuvarande marknadsförare 
ska omvandlas till kommunal in
formationssekreterare och att en 
kanslist från turistbyrån också 
överförs. 

Dessa personer ska enli~t för 
slaget också serva turisthyran och 
de andra avdelningarna med mark
nadsföring och produktion av 
trycksaker och annat material. 
Hur mycket tid blir det då över 
till den viktiga kommuninforma-
tionen? · 

i. 

har det inte kommit några skrift
liga eller muntliga klagomål .till 
m&h-förvaltningen sedan Rahms 
nya reningsanläggning installerats. 
Känner inte vi vpk-ledarnöter till 
något missnöje eller själva hittar 
något anmärkningsvärt i bes! u !s
underlaget till yttrande över en 
verksamhet kan vi knappast gå 
emot att ett tillstånd får bifall. 

I de fall vi misstänker nega
tiva hälso- och miljöeffekter av 
företagsutsläpp, har vi gjort vad vi 
kunnat för att begränsa dem. Det 
kan knappast vara någon nyhet 
för "Röd miljöintressen!" att vpk 
Lund under 1985 bedrivit en om
fattande verksamhet mot luftför
oreningar. Ska krav på minskade 
utsläpp ha en chans att gå igenom 
fordras såväl parlamentariska som 
utomparlamentariska aktiviteter. 
Vår kamp mot ÅRs och Tetra 
Paks miljöförpestning har ännu så 
länge varit framgångsrik. När det 
gäller Gambro kan jag däremot 
meddela att vpk vid nämndens 
sammanträde den 14.1 blev en
samma om att anse att kommun
fullmäktige ska verka för att etyl
enoxidens ( Gambros giftiga sterili
seringsgas) gränsvärde ska sänkas 
till noll. Nämnden ansåg inte hel
ler att Gambros verksamhet be
hövde bli föremål för bindande 
prövning enligt miljöskyddslagen. 
Här återstår med andra ord myc
ket att göra. Att klaga på Rahms 
samtidigt som Garnbro lämnas i 
fred är som att sila mygg och 
svälja kameler. 

Karin Svensson Smith 
Vpks ledamot i m&h 

PS Kärnkraft luktar in te heller. 
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POSTTIDNING 

Leninismen, en fundamental ideolog: .i V pk tisk" centralism, fraktiomiförbud , 
lita på ledningen. 

Folk är inte dumma. Nog låter 
de citerade partistyrelseledamö
ternas yttranden som vore de 
släkt med uttryck som "fraktions
arbete riktat mot proletariatets 
förtrupp", "främmande arbetsme
toder för den socialistiska staten" , 

som man så ofta hör från den real
socialistiska härskande klassen. 
Och visst: Vpk och partidiktatu
rerna i öster öser ur samma ideo
logiska källa: leninismen. Ska Vpk 
bli de t parti som kan föra socialis
mens sak framåt i Sverige måste 
det snarast söka sej en ny käll
åder. 

För ett antal veckor sedan kri; 
tiserade jag i ett debattinlägg i VB 
Vpks bekännelse till leninismen. 
Eftersom leninismen är en av 
Vpks heliga kor, såförväntade jag 
mej en kraftig moteld. Så blev in
te fallet. Till dags dato har sam
manlagt två kritiska artiklar in
kommit till VB, Roland Anders
son (RA) i nr 34 och Gunnar Be
lin (GB) i jubileumsnumret. Leni
nismen tycks inte stå särskilt högt 
i vänsterkretsar i Lund> Till ytter
mera visso är det tveksamt om nå
got av de båda mot mej kritiska 
inläggen verkligen försvarar leni
nismen. 

Centrala frågor 
GB ställer för den socialistiska 

demokratin centrala frågor. "Vil
ka gränser skall sättas för yttran
defriheten och politisk verksam
het som riktar sig mot demokra
tin", frågar han sig bland annat. 
Ett ganska allmänt hållet, men till 
sin innebörd fundamentalt svar, 
som vi som demokratiska socialis
ter måste ge på den frågan är att 
den socialistiska demokratin mås
te ha vidare gränser än vad som 
finns i de mest utvecklade kapita
listiska demokratierna. Dessa ka
pitalistiska demokratier (som t ex 
Sverige) ger idag fritt utrymme 
även för politiska organisationer 
som syftar till ett annat ekono
miskt system . Och så vitt vi kan se 
i dag ger de också möjligheter för 
minoriteter som syftar till system
förändring att bli majoriteter. Om 
den socialistiska demokratin av 
medborgarna ska betraktas som 
djupare och rikare måste den ge 
utrymme även för politiska parti
er som har en systemöverskridan
de målsättning. Om en minoritet i 
ett politiskt system bara får verka 
som just minoritet , dvs om den 
inte har rätt att bli majoritet, så 
kan systemet knappast kallas de
mokratiskt. 

Korrigeringsmöjligheter 
I grunden handlar det alltså in

te , som GB skriver, om rätten att i 
ett socialistiskt Sverige "kunna 
rösta fram en återgång till kapita
lismen". Det handlar fastmera om 
att vi och andra socialistiska orga
nisationer måste ge - så gott de t 
nu går - medborgarna garantier 
för att de under färd~n mot socia
lismen och även väl framme vid 
det socialistiska målet ska ha möj
lighet att korrigera och modifiera 
en utveckling som de inte gillar. 
Socialismen kan aldrig byggas el
ler bestå mot en folkmajoritets 
vilja. 

Dessutom anser jag att det är 
galet att tro att frågan i ett socia
listiskt Sverige kommer att ställas 
så enkelt och entydigt som "för 
fortsatt socialism eller tillbaka till 
kapitalismen". I en fram tida, möj
lig, socialistisk ekonomi, som i 
stort sett ligger i mörker för oss, 
torde de flesta ekonomiska re
formkatter vara grå. 

~ 

Dystra erfarenheter 
från realsocialismens länder visar 
att det alltid är den härskande 
gruppen inom partiet som definie
rar vad som är en väg tillbaka till 
kapitalismen (se t ex världshisto
riens kanske störste leninist , J Sta
lins, kamp mot bl a Bucharin) . 
Det kan aldrig vara ett parti eller 
en koalition av partier som be
stämmer vad som är "bra" eller 
"dålig" politik - det måste alltid 
vara folkmajoriteten . 

Demokrati för minoriteter 
Och om nu den socialistiska 

demokratin är, som GB menar , av 
samma avgörande betydelse som 
rösträttsreformen, så finns det väl 
ingen anledning att frukta att den 
ska avskaffas på demokratisk väg. 
Jag kan inte så här på rak arm er
inra mej något historiskt fall där 
en folkmajoritet avskaffar allmän 
rösträtt. 

"Det förefaller mej rätt fånigt 
att börja diskutera socialismens 
avskaffande innan vi ens har gjort 
klart för oss dess innehåll", menar 
GB. Nu har jag väl aldrig velat ta 
upp socialismens avskaffande till 
diskussion , men om det är på det 
viset (och det är det nog) att V pk 
självt inte har klart för sej hur so
cialismen ska se ut ; så förefaller 
det mej synnerligen rimligt att 
V pk måste göra medborgarna för
vissade om att de får behålla sina 
korrigeringsmöjligheter om de 
mot förmodan skulle rösta fram 
V pk till makten. Det är alltså inte 
frågan om att Vpk ska verka för 
socialismens avskaffande, det gäl
ler medborgarnas möjlighet att be
hålla och utvidga demokratin un
der socialismen. Demokratin är 
alltid i första hand till för minori
teter, de som tänker och tycker 
annorlunda, de som arbetar mot 
majoriteter. Demokrati kan inte 
bara vara rätten för en minoritet 
att verka som minoritet, utan ock
så rätten för minoriteten att som 
majoritet förverkliga sin politik. 
Egentligen borde den här frågan 
inte vara så märklig. Våra danska 
kamrater i Socialistisk Folkeparti 
har i sitt program uttryckt saken 
enkelt och entydigt: "Et flertal 
for socialisme i befolkningen vii 
naturligt afspejle sig i et socialis
tisk flertal i Folketinget Hvis det 
undervejs - via slemmesedelen -
viser sig, at flertallet skifter opfat
telse, og flertallet går tabt, vii det 
val re ud try k for, at den socialisti
ske bevalgelse ikke har den n0d
vendige styrke, og den må uden 
forbehold respektere dette me
ningsskifte ." Det är ingen tillfäl
lighet att Vpk saknar en motsva
rande skrivning i sitt program. 
Frågan är högkontroversiell i 
paDtiet. 

V e m startar korståg? 
RA- menar att jag startat ett 

korståg mot leninismen. Men det 
är inte jag som startar korståg i 
det här partiet. Korståget utgår 
från andra håll. RA påstår att jag 
överdriver i min kritik av leninis
men, men anger visligen inte på 
vilket sätt jag skulle överdriva. 
RA fruktar att en kritik av leni
nismen inte kommer att ges ut
rymme "att diskutera själva pro
gramtexten" och menar att det är 
"bäst att undersöka åsiktsskillna
der om konkreta textställen först 
och · vänta med etiketterna' tills 
den diskussionen är avslutad". 
Hursa, vaba? Jag sätter inte etiket
ter i detta fall. Det är partipro
grammet självt som gör det. Och 
jag iar upp konkreta åsiktsskillna
der mellan mej och programmet. 

Partiprogrammet slår fast att 
partiets grundval är den "veten
skapliga socialismen, Marx' och 
Lenins revolutionära teori". 

UlfNymark 

PS till Roland Andersson 
Om du replikerar på detta in

lägg så får jag tillfälle att ta upp 
frågan om leninismens historie
filosofi . Den fick inte plats här. 
Till slut: "Om jag hade tvivlat på 
partiets demokratiska pålitlighet 
hade jag köpt fiskedrag för min 
medlemsavgift", skriver du. Efter
som d u är en klok person så borde 
du nog göra som jag. Både och, 
dvs både betala medlemsavgiften i 
Vpk och köpa fiskedrag. För sä
kerhets skull. 

Alltså: Vpk står på två ideolo
giska ben, dels Marx teorier, dels 
Lenins. Dessa olika teorier skulle , 
menar partiet, bilda en enda en
het, som gör att vi kan tala om en 
teori. De tu har blivit ett : marxis-
men-leninismen. När jag vill disku- r------._--------
tera leninismens roll för Vpk är ~ 
det alltså i själva verket en för par- ~ • 
tiet fundamental ideologi jag tar l 
upp till debatt . AN'S LAG-E T , 
Leninism i teori och praktik 

Men det kanske är p a det viset, 
som både RA och GB outtalat 
tycks mena, att leninismen egent
ligen inte finns i partiet, eller att 
den inte är något problem. För le
ninister har leninismen alltid varit 
ohyggligt oproblematisk, men om 
vi vill få en socialistisk utveckling 
till stånd så är den ett hinder, ett 
problem, för Vpk . Och visst finns 
leninismen - i partiprogrammet 
och i praktiken. Finn Hagberg har 
i VB pekat på några ställen i parti
programmet som präglas av leni
nistiska tankegångar ; så jag behö
ver inte gå in på det här. 

I praktiken genomsyrar leni
nistiska tankegångar också de fle
sta partiverksamheter. De är som 
en gammal surdeg som ligger och 
jäser och ständigt slå upp nya 
bubblor. Jag ska bara ge ett enda 
exempel (även om exemplen kun
de tusenfaldigas). 

Ett antal partimedlemmar 
från olika delar av landet sände i 
jåns en skrivelse till partistyrelsen 
där man protesterade mot "den 
nya majoritetens" planer på att 
kraftigt möblera om i det centrala 
kvinnapolitiska utskottr. t. 

En partistyrelsel~dåmot yttra
de (enligt Ny Dag) -r)m detta till
tag: "Jag se.r det sorr. ett rent frak
tionsarbete mot v-J." Och själva
ste partisekreterr.ren menade att 
protestlistor "är en främmande ar
betsmetod för Vpk". Här har vi 
den leninisti~~a parti- och männi
skosynen i sin prydno: disciplin
kraven, s<' •·htpartiet, "demokra-

Föddes 

MATILDA 

den vilda - eller milda? 

Göteborg 5 januari 1986 

Mia & Rune 

~<e-D._ 
KU. "Inspark" för vliren ons 
15.1 på KU-Iokalen kl 19. Vi 
presenterar vårplaneringen och 
röjer samt fikar. 
BLASORKESTERN. Sö 19.1 kl 
19 rep på Palaestra. Nya särskilt 
välkomna. Öl efteråt. 
VPK IF. Träningen på Lerbäck
skolan börjar lö 11.1 kl 16-18. 

Kompol 20 .1 kl 19.30. Dagens 
politiska frågor: diskussion med 
KUs styrelse ( 19.30) och cent
rumutredningen . 

ra-u-r l 
Detta nummer gjordes av Karin 
Blom, Lars Borgström och Gun
nar Sandin m 
Kontaktredaktör nästa nummer 
Gunnar Sand in, tel 135899 

Hemma
Rectangle


