
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 19 8 8 14 :e år g. 

Fredagen den 25 mars 

Till kamrat Nils-Arne 
Anförande av Kajsa Theander 
(vpk) vid överlämnandet av gåva 
rrån borgmästaren i Led n till kom
munfullmäktiges ordförande den 
24 mars 1988. 

"Förra m~naden besökte jag 
Lunds vänort Ledn i Nicara
gua. Trots att Lund och Ledn 
varit vänorter sedan 19 84 har än
nu ingen officeill lundadelegation 
varit i Ledn utan jag var den förs
te fullmäktigepolitikern där. J ag 
fick en gåva med mig från full
mäktiges ordförande Nils-Arne 
Andersson till borgmästaren 
Tomas Donaire Juarez. Det var 
en bok med fina bilder från Lund . 
Borgmästaren besvarar nu den vän
liga gesten med en gengåva. En bok 
som heter Hjältarna från Vera 
Cruz. 

Ingen VB nästa vecka 
Pga påsken och redaktörernas 
övriga fritidssysslor kommer 
det inget VB-nummer nästa 
vecka. Men för att prenume
ranterna ska få full valuta för 
sina pengar kortar vi sommar
uppehållet med en vecka i 
stället . 

t 
1 240 000 

döda medmänniskor 
i Afghanistan 

Krigets offer, med sorg och 
saknad. De1'nonstration mat det 
fortsatta folkmordet äger rum 

den·26 mars. 
Samling Clemenstorget kl 11.~0. 

Svenska Afghaoistankommitt6n 
Ovriga vänner till det Afghanska folket 

Hjältarna från Vera Cruz är 
sex sandinister som ledde militä
ren i lednregionen under befrielse
kampen mot Somoza. I april1979 
togs de tillfånga och mördades. 
Det kändes som ett mycket hårt 
slag både bland befolkningen i re
gionen och bland sandinisterna. 
Men trots den hårda motgången 
lyckades man fortsätta kampen 
och störta Somoza i juli samma år, 
1979. Den bok som du nu ska få , 
Nils-Arne, handlar om de här 
männen och deras syn på samhäl
let och på revolutionen i Nicara
gua. 

Hjältarna från Vera Cruz är en 
viktig symbol i Nicaragu,a. Man 
delar in året i olika arbetsområden 
och mars månad kallas för Hjältar
na från Vera Crilz . När Gladys 
Baez, den välkända gerillasoldaten, 
som var här för några år sedan, 

talade den 8 mars på internatio
nella kvinnodagen, talade hon om 
Hjältarna från Vera Cruz och om 
den kamp som man nu , fortfaran
de, tvingas föra i Nicaragua. 

För Nicaragua är ett land i 
krig. Det kan man inte undgå att 
märka när man är där. Och Ledn 
behöver vår solidaritet. Det finns 
många kontakter mellan männi
skor i Lund och Ledn och jag 
hoppas att kommunledningen i 
Lund också snart ska börja utveck
la vänortsförbindelsen med Ledn 
på samma sätt som de andra vän
orterna till Ledn har gjort . 

Borgmästaren i Ledn har skri
vit en hälsning i boken. Där står 
»Till herr Nils-Arne Andersson. 
Från kamrat Tomas Donaire 
J uarez. Som bevis på cillgivenhet 
och vänskap. >> 
Varsågod." 

Gör äntligen något för 
Palestinas folk! 
"Om de grymheter som nu 
rapporteras från de ockuperade 
områdena i Palestina hade 
begåtts i Sydafrika eller Chile 
skulle folkopinionen var be
tydligt starkare och konkreta 
politiska åtgärder vidtagits. 
Varför accepteras israeliska 
övergrepp som aldrig skulle 
accepteras i något annat sam
manhang?" 

Den_ som ställer frågan är 
Nayim, representant för Pale
stinsk-svenska kulturförening
en i Lund. Det är en förening 
som syftar till att skapa för
ståelse för palestinsk kultur 
och civilisation i Sverige. I 
Lund har den redan samlat mer 
än 70 medlemmar. Den arbetar 
genom informationsmöten, 
kulturevenemang och fester. 
Den 15 maj planeras t ex ett 
möte med Sveriges utrikes
minister Sten Andersson och 
Olav Vendel, den danske läka
ren från tortyrkliniken i Kö
penhamn som rapporterat om 
tortyren i Israel. 

Man firar palestinska hög
tider som Jordens dag men 
även minnet av för Palestina 
betydelsefulla personer. I Sve-

rige högtidlighålls t ex Olof 
Palmes dödsdag och den 17 
september, dagen för Stern
ligans mord på Folke Berna
dotte. För närvarande genom
förs studiecirklar i arabiska 
med ett tjugutal svenska del
tagare. På FN-dagen planeras 
en högtid i domkyrkan med 
Mikael Wiehe. 

Lördag 26 mars blir det ett 
Palestinamöte med Per 
Gahrton. 
Mötet som äger rum i stads
bibliotekets hörsal inleds med 
filmvisning kl 16, då bl a 
filmen "What sort of Iife?" 
visas . Kl 18 följer Per Gahr
tons föredrag. Dessutom fram
träder en palestinsk musik
grupp. Te och kaffe serveras. 

Aven en demonstration ge
nomförs. Den äger rum i 
Malmö lördag 26.3 med sam
ling kl 11.30 vid stadsteatern. 
Du som känner att solidari
teten kräver handling: ställ 
upp på demonstration och\ 
möte eller åtminstone någon
dera! 

Gunnar Stensson 

l 
Lösnummer 2 kr 

l Frän Nicaragua 
i Radio solidaritet 
VPK:s närradioprogram i Radio 
solidaritet nu på måndag den 28 
mars kommer att handla om 
Lunds vänort Ledn. Kajsa 
Theander (vpk) berättar om sitt 
besök i Ledn i februari och vad 
kommunen borde kunna göra 
inom ramen för vänortsutbytet 
med Nicaragua. 
Måndag 17 .30 - 18 .00, frekvens 
99,1 MHz. 

Valupptakt 
Lördagen den 9 april har VPK 
Lund valupptakt. Arrange
mangen startar med appell
möte på Mårtenstorget då 
kandidaterna till fullmäktige, 
landsting och riksdag presen
teras. 

Därefter blir det öppet hus 
på Folkets Hus med informa
tion om uppläggningen av 
VPK Lunds valrörelse. Kajsa 
Theander, som just återvänt 

1 

från en resa till Nicaragua, vi-
sar en skärmutställning om 

i Lunds vänort Ledn. Det blir 
' politiska tal och musikaliska 
. inslag. Allmänheten kan ock
, så passa på att bekanta sig 
l med VPK :s kandidater till oli-

ka politiska församlingar. 
Självfallet serveras besökarna 
kaffe och utsökta hembakade 
kakor. 
Boka alltså in lördagen den 
9 april för VPK Lunds val
upptakt! 

Alfa-laval 

Det verkar ju nästan 
som Alfa-Laval 
har lyckats föröka sig 
genom en delning 

På tomten rakt över vägen 
står nybygget skinande grått 
och ingenting tyder på ångest 
när jag ser mot dess vackra 

fasad 

Fast vad vet man säkert 
om ett företag härdat 
av etthundratio års 
separation 

Karl Witting 



När larmet går . • 

För en tid sedan skrev vi i VB 
om oljan som runnit ut i Höje å 
och vidare ut i sundet. Det visade 
sig vara så mycket som trettio ku
bikmeter som kom från cisterner
na vid hetvattencentralen i Gun
nesbo. l VB slängde vi också en 
brandfackla till brandkåren och 
brandstyrelsen om deras eventuel
la ansvar och kalla fötter, men 
därifrån inget nytt. 

Däremot har vi frågat Lars 
Bengtsson , VPK:s representant i 
Energiverkets styrelse, hur han ser 
på det hela. Energiverkets skuld 
till det inträffade har inte lyfts 
fram tillräckligt i pressen, menar 
han och pekar på flera faktorer, 
ja rentav underlåtenhetssynder 
som bidrog till olyckans omfatt
ning. Området runt verket är inte 
invallat (något som kanske kunde 
ha begränsat skadorna). Den dag-

Eric 
Hermelinloppet 
För andra året i följd blir det 
ett lAngsamt motionslopp pä 
lAngfredagsmorgon. Start kl 9 
frän domkyrkan. Vi springer 
till Värpinge och sedan utmed 
Höje ä till S:t Lars, där Eric 
Hermelin tillbringade sä 
mycket av sin tid. Sä följer vi 
en stig utmed E66 norrut och 
hamnar sä småningom hos 
Björn och Christina p A Kors
gatan (om dom är hemma). 
Här sjunker vi kanske, marte
rade av plågor, ner vid ett 
glas saft. 

Den som vill göra det lät
tare för sig kan gä eller cykla. 
Kontakta Vpk IFs spring
sektion c/o Finn H, tel 
129098. 

Påskvandring 
För nittonde året i följd blir 
det en mycket lAngsam mo
tionstur under päsken. Start kl 
8 frän domkyrkan skärtorsdag 
morgon. Vi går över Harde
berga och MAryd, ut pä Re
vingefältet och in i Vombs 
fure för att sä småningom 
hamna i Hyltaskogen (om den 
inte är nerhuggen)~ Här sjun
ker vi trötta men belätna ner 
pä den friska granrisbädden 
med en mugg "saft". 

Här kan också senkom
lingar ansluta via buss. En an
nan anknytningsmöjlighet 
blir nästa förmiddag dä vand
ringen går vidare över bl a 
Spjällabacken, Tollinga ängar, 
Plågan (öster om Lövestad), 
Onslunda sten och Virrestads 
f d hållplats till Simrishamn, 
varifrän vi tar tAget hem päsk
dagens kväll. 

Den som vill göra det lät
tare för sig kan springa Eric 
Hermelinloppet (se ovan). 
Annars kontakta Vpk IFs 
vandringssektion, c/o Ingrid 
A, tel 142672. 

vattenbrunn som bara heftnner sig 
ett par meter från mynningen på 
det rör som oljan rann Ut genom, 
saknar oljeavskiljningsinstrument. 
Detta innebar att vatten fortsatte 
att pumpas ut ur denna brunn -
och med det oljan. 

En än allvarligare sak var, 
säger Lars Bengtsson, att det larm 
som trots allt utlöstes på verket, 
kvitterades av en tjänsteman men 
åtgärdades inte, därför han trodde 
att larmet härrörde från revisions
arbete på värmepumparna i 
Gunnesbo. Polisutredning pågår 
om vårdslöshet i denna del. 

En stilla undran inställer sig -
vad skulle ha hänt om det var ett 
larm i kärnkraftverket i Barsebäck 
som hanterades på detta minst 
sagt klantiga sätt? 

Matt 8 mars. Svar 
till Eva Linde 
Johansson 

KA 

Jag tycker inte alls att det är 
konstigt att red. beskriver 8-
marsfirandet som en trivsam 
tradition med tanke pä hur det 
gick till pä Mejeriet. Själv 
tycker jag (och mänga med 
mig) knappt att det var ens 
trivsamt, snarare träligt och 
lite patetiskt. Och det poli
tiska budskapet, ja var fanns 
det denna kalla vinterkväll? 
De utländska gästerna gjorde 
bra ifrån sig men de svenska 
kvinnorna tycktes mest syssla 
med kulturella inslag som 
varit desamma sen mitten p ä 
70-talet. Var är förnyelsen? 
Var är självkritiken? La arran
görerna märke till den dåliga 
representationen av kvinnor 
under 25? Ledde i sä fall iakt
tagelserna till någon efter
tanke om varför det är såhär? 

Det är möjligt att Umeäs 8-
marsfirande var fullt av kamp
anda men här i Lund var kam
pen ganska sä tam. 

Leve kvinnokampen! 
Petra Gamilla 

Adresskartan 
Med anledning av artikel om 
Lunds nya adresskarta ber jag 
att fä meddela följande. 

Vad gäller kartans utseende 
måste detta av naturliga: skäl 
bli annorlunda eftersom under
laget är ett flygfoto. Vi har 
sett detta som ett intressant 
alternativ med möjligheter till 
information om bebyggelse 
och landskap pä ett sätt som 
inte framkommer i en pä 
traditionellt sätt framställd 
karta. 

Textinformation skall na
turligtvis vara korrekt och vi 

beklagar de påtalade bristema 
vad gäller stavning av namnet 
Scheele och det nedlagda post
kontoret. 

Olikheterna i stavningen 
av Galj(g)evängen beror pä att 
namnet fastställts av olika 
myndigheter. GalgevAngen är 
stavning enligt lantmäteri
verkets beslut om traktnamn i 
samband med övergAngen till 
nytt fastighetsregister o c h 
hänför sig således till fastig
hetsbeteckningarna. Innan 
fastställelsen har traktnamns
förslagen granskats av dia
lekt- och ortnamnsarkivet i 
Lund. Stavningen i Galje
vAngsvägen och GaljevAngs
backep. har tidigare fastlagts 
av Lunds fullmäktigeförsam
ling. Båda stavningarna är så
ledes korrekt återgivna, var 
och en i sitt sammanhang. 

Östra Ringen är ett av 
Lunds stadsfullmäktige den 25 
november 1971 fastställt 
namn pä ett trafikområde som 
finns redovisat i gällande 
stadsplan. Att stadsingenjörs
kontoret skulle ägna sig ät 
politiska ställningstaganden 
ser jag som ett påhopp av 
allra grövsta slag och som 
inte fordrar ytterligare kom-
mentarer. 

Gunnar Bolinder 
stadsingenjör 

Om vätgas 
Gunnar Sandin och jag är 
överens om att tåg, trädbussar 
och spArvagnar är dom bästa 
kollektiva tansportmedlen, 
som vpk pä alla sätt bör 
stödja. Tågtrafiken skulle fä 
en kick om det byggde-.en 
tågtunnel under Oresund. 
Terminaler som binder sam
man övrig kollektiv trafik 
med täg är av godo. Träd
bussar får vi inte i Lund, men 
vi kan ändå kämpa för dem. 

Nu är Gunnar rädd för att 
alemativa bränslen ska kunna 
försena eller omintetgöra att 
man löser miljöproblemen 
med traditionell elteknik. Det 
kan ligga lite psykologi i 
tanken, men faktum kvarstår 
att täg, trAdbussar och spår
vagnar aldrig kan lösa alla 
transportproblem ens i en stad 
av Lunds ringa storlek. För
utom cyklar behövs mindre 
bussar, last- och skåpbilar, 
ambulanser etc som drivs med 
kolvmotorer (batteribilen blir 
nog inte aktuell förrän supra
ledartekniken utvecklats). Och 
den rena vätgasen kan driva 
dessa fordon. 

Det finns nackdelar med 
vätgasen. Explosionsrisken 
kräver tunga tankar. Produk
tion, distribution och lagring 
av gasen ordnas inte i ett 
nafs. Mercedes och BMW har 
utvecklat motoren men inte 
ftsr tunga bussar. Volvo och 
Scania är ännu bara vagt ih
tresserade. 

I Karlstad ska man sätta 
igång en försöksverksamhet 
med spillgas frän Skoghalls-

verken. Enligt Torsten Nord
lander finns det i Sverige 
redan sä mycket spillgas frän 
fabriker att landets samtliga 
bussar skulle kunna drivas 
med den. Ä ven i Uppsala drar 
man igång försöksverksam
het. Det finns skäl att tro att 
vätgasen ändå kan bli en liten 
del av lösningen pA de stora 
trafik- och miljöpolitiska pro
blemen. 

Finn. Hagberg 

"En kvinna sökes på 
första plats" - en 
valbetraktelse 
eller en kommentar till det 
kryptiska referatet från val
konferensen där underteck
nad, en högst levande person, 
reducerades till ett anonymt 
begrepp med litet fula drag. 
("Ett senkommet förslag var 
omgivet med alltför mycket 
förhinder, villkor och vack
lan.") 

Det var en gång en tjej i Lund 
i tre decennier slet hon hund 
i landstinget och i kommun 
hon var en eldig folktribun 

En kämpe mot fascism hon var 
på torg och gator gav hon svar 
för socialismens sak hon stred 
med glöd i blick och röst så vred 

En kvinna ni sökt, ej ofta det 
hänt 

mig fann ni rätt sent, bäste herr 
skribent 

men var det allvar, herr redaktör 
jag börjar undra som många nu 

gör 

Om krav och villkor nu hon 
ställt 

så är det arbetet det gällt 
allt ordnar sig men ej i hast 
förståelsen, kamrater, brast 

Tre år får en man för sin 
kandidatur 

för kvinnan är tre veckor nog, 
eller hur? 

En man han kan fordra att alltid 
stå först 

men kvinnan hon undrar: törs 
man bli störst? 

I tron jag ej vacklat, i kampen 
vill stå 

men tvekade att trampa på 
någons ömma tå. 

Varför då utmålas som en person 
som ställer villkor och krav och 

tar ton? 

När jag till slut " ja" tackat 
ack, bäste herr skribent 
så uteblev ju stödet 
man sa det var för sent 

På riksdagslistan jag skulle stått 
om inte missförstånd råda fått? 
Detta vill jag inte att någon 

klandras för 
men gör mig inte namnlös, min 

gode redaktör 

Lund 22.3.88 
Helena Svantesson 



Arm i arm 
Jag pratade per telefon med en 
garnmal kornpis häromdan, en 
man som numera intar en gan
ska etablerad position i sam
hället. Han var i Lund på 60-
talet, men levde helt utanför 
den tidens politiska turbu
lens. "Tja", sa han, "på tisdag 
är det rättegång" . "Va menar 
du, vad har du gjort?" . Han 
hade kramat träd, naturligtvis, 
och verkade mycket nöjd. "Ja 
du förstår, jag har aldrig glömt 
den där gången, var det i bör
jan av maj 68, när du och P .Å. 
stod där ute på parkeringsplat
sen i era gröna rockar och sa 
att ni skulle åka till B åstad 
och själv skulle jag bara hem 
och laga mat.". 

Av detta lär man att ibland 
sA sås frön som inte bör j ar 
gro förrän bortåt tjugo Ar se
nare. Vad gäller trädkramandel 
sA föranleder det oss att upp
mana fler ta chansen - m a n 
fAr ett mera realistiskt per
spektiv på samhället när man 
har mött vissa av dess repre
sentanter, t.ex. polisen, mer 
handgripligt. 

Ibland när jag tittar ut över 
en politisk församling, lAt oss 

säga en kommunal nämnd eller 
fullmäktigeförsamling, skulle 
jag nog önska att fler leda
rnöter hade avlagt någon sorts 
prov på politisk civilkurage, 
visat någon hållning som inte 
handlat bara om det egna 
skinnet eller stAtt för en åsikt 
som kostat något. Hur många 
av Lunds kommunfullmäktige
ledarnöter skulle ni kunna tän
ka er som trädkrarnare? 

Kollegialt 
Den moderate Lundapolitikern 
Hans HAkansson har lämnat 
sin ordförandepost i social
nämnden - han hade inte rAd 
att stanna kvar, har han för
klarat. Han är bekant som 
mannen bakom "90-tale ts 
barnomsorg i Lund" , ett för
slag som jag tror mig ha hört 
en del kommentarer till. Jag 
har under stigande intresse nu 
läst hur HAkansson avfirades 
av nämnden. Det var "For he's 
a jolly good fellow", rostbiff 
och det hela, kort sagt e n 
tvärpolitisk manifestation 
inom politikerskrAet. Där sak
nades inte ens de karakte
ristiska "lustiga skämten" med 

slipsar (sakupplysning: slip
sar anses särskilt lustiga i 
politikerkretsar). HAkansson 
visade sedan genom sin in
sändare i onsdagens SDS hur 
mycket han uppskattade det 
hela och dA särskilt att alla 
partier stod bakom hyll
ningarna. Själv måste jag säga 
att det är roligt att i dessa 
tider av split och elände det 
ändA, på platser där man kan
ske minst väntat det, lever 
k v ar· ett gentlarnannaideal i 
politiken. För visst är det sA 
att man kan ha olika uppfatt
ningar i sakfrågor, och de ska 
man verkligen slåss om of
fentligt, men det hindrar ju 
inte att man kan vara de bästa 
vänner i sarnmanträdespau
sema. Man kan tex dA passa 
på och borsta varandra på 
ryggen. När nu sA många unga 
ger uttryck för politikerförakt 
är det naturligtvis särskilt 
angeläget att vi politiker hål
ler samman tvärs över parti-
gränserna. 

~Frin det ~~munala 
:Bil men inte cykel 
'En cykelväg ska anläggas mel-

l
lan Dalby och Södra Sandby. 
.Det finns ·två förslag till väg
lsträckning. · Det ena förslaget 
linnebär att vägen dras från 

l östra Dal by där de nya bo
stadsområdena ligger, vidare 
i öster om bilvägen in i skogen 
' via Skrylle till Sand by. Vägen 
skulle delvis gå genom en fä
lad som ägs av privata mark
ägare, och dessa är givetvis 
inte positiva till förslaget. 
Även Friluftsfrämjandet, som 
sköter Skrylle, är emot den 
vägsträckningen. Friluftsfräm
jandet vill tydligen inte ha 
cyklister utan bara bilbesöka
re. Markägarnas och Frilufts
främjandets synpunkter väger 
tungt, tycker majoriteten i 

,park- och naturvårdsnämnden 
som beslutade att det andra 
förslaget är bäst - nämligen 
att cykelvägen dras väster om 
nuvarande bilväg så att cyklis
'terna får köra ·under en kraft-
1ledning. Vpks förslag att byg
ga på de privatägda marken 
'ansågs inte realistiskt av rnajo
l riteten i nämnden. Det är ba

Lucifer ·ra när det ska byggas bilvägar .---------------------------------------.1 som det är realistiskt att gå 1ernot markägarnas intressen. 

Det är vpk som svävar på 
målet 
·under den något kryptiska rubri
ken "Miljö ja, ekonomi nej" kom
menterar vpk Lund den nyligen 
avhållna miljödebatten med mp på 
Mejeriet. Vpk hävdar att vi 
gröna har det svårt med tro
värdigheten i ekonomiska frå· 
gor och när det gäller interna
tionell solidaritet. J ag vill 
tvärtom påstå att det är ni 
röda som svävar på målet när 
det gäller ekonomin. Dess
utom innebär er politik ingen 
genuin solidaritet med tredje 
världen. 

Mp säger klart nej till både 
ren marknadsekonomi och to
tal planhushållning. Vi är 
emot såväl privat som statlig 
maktkoncentration. Det är 
naturligtvis ingen lätt uppgift 
att slå hål på den ekonomiska 
toppstyrning som råder idag, 
men den svenska blandekono
min är en god utgångspunkt. 
Med demokratiskt fattade be
slut i riksdagen skulle vi kun
na motverka spekulation, för
hindra centralisering av eko
nomisk makt , stimulera ko
operativ och småskalig före
tagsamhet. Märk väl: vi skulle 
kunna göra det om det fanns 
en politisk vilja . En sådan 
finns inte i riksdagen idag. 

Det krävs också en stor 
portion politiskt mod för att 
sätta de nödvändiga "miljö
gränserna" för produktionen. 
Jag tänker då på gränsvärden, 
utsläppsavgifter, böter, för
bud, miljörevision mm. Inte 
heller denna styrka finns hos 
det politiska etablissemanget 

idag. Blandekonomin och par
lamentarismen är i sig till
räckliga för en kamp mot 
maktkoncentration och miljö
förstörin~, men de gamla par
tierna vagar varken bruka el
ler utveckla redskapen . 

Vpk påstår felaktigt att 
"mp riktar sitt krav till de 
svenska konsumenterna", 
som Qm vi var omedvetna om 
producenternas och kapital
ägarnas starka inflytande på 
vad som tillverkas och för
brukas! Det kan väl knappast 
ha undgått någon - utom de 
mest demagogiska och enögda 
vpk-arna - att mp vill ställa 
mycket hårda krav på företa
gen . På sikt skall de inte få 
släppa ut annat än vad som 
är bevisat ofarligt. Mycket 
strängare kan man inte bli. 

Rausing & co är naturligt
vis i första hand ute efter att 
förränta sitt kapital. Positiva 
bieffekter är förstås att det 
skapar arbetstillrållen och en 
- i vissa avseenden - effek
tiv produktion. Samhället 
skall tala om för Rausing in
om vilka ramar han kan ver
ka, såvä! vad det gäller natur
som arbetsmiljö. 

Helt kan man dock inte 
befria de svenska konsumen
terna från ett ansvar: hur 
många köper inte metaiiic-
lackade bilar, drycker en-
gångsförpackningar etc trots 
att det finns fullgoda alter
nativ? Hur många använder 
inte gladeligen kemiska be
kämpningsmedel på den egna 
täppan? · 

Nu har alltså miljöv.artiet 
klart deklarerat hur vi VIll ge
nomföra vår ekonomiska poli
tik: med politiskt mod ställer 
vi skärpta krav på produktio
nen, inom det rådande syste
met. 

Låt oss nu granska vpks 
modeiii Folket skall "ha mak
ten över sitt lands produktion 
och utnyttjandet av naturtill
gångarna". Vad innebär då 
detta? Skall alla företag för
statligas? På Mejeri-debatten 
tyckte jag mig höra en svag 

dementi av detta , men inläg
get i senaste VB andas en an
n.an ton. Var står ni egentli
gen? Om bara statli~ företag
samhet tillåtes, hur gar det då 
med privata initiativ, effekti
vitet, utveckling och arbets
glädje? Jag vet att ni brukar 
ogilla exempel österifrån, 
men har man inte i t ex Kina 
och Sovjet efter flera decen
nier upptäckt att det måste 
finnas utrymme för fri före
tagsamhet för att produktion 
och försörjning skall fungera 
tillfredsställande? 

Om vpk accepterar annat 
än statlig företagsamhet, hur 
skall denna se ut? Får enskil
da äga företag, eller måste det 
vara kooperativ? Hur stora får 
de icke-statliga företagen va
ra? På vilket sätt skall samhäl
let utöva kontroll av dessa, 
annat än på de demokratiska 

' vägar jag anvisat ovan? 
Hittills har vpk alltså talat 

med kluven tunga om den 
ekonomiska politiken. Man 
har lagt ut demagogiska dim-
ridåer och försökt sprida 
missuppfattningar om politi-
ska motståndare, istället för 
att reda ut begreppen. Tryter 
argumenten? 

Så var det då detta med 
den internationella solidarite
ten. Vpk står - tillsammans 
med övriga rikspartier - för 
en materiell tillväxtpolitik 
som har lett Sverige till top
pen av konsumtions- och ut
släppsligan i världen. Om jor
den bara bestått av sådana 
länder hade resursförbrukning 

l 
och miljöförstöring raskt 
gjort slut på vårt arma klot. 
Mp är det enda parti som vå

l gar säga detta till väljarna -
klart medvetet om att röst-
fiske kräver ett något aptitli
gare bete. Vpk måste ta itu 
med synen på ekonomisk till
väx t. Innan ni gjort det är det 
tyvärr ni själva som saknar 

, trovärdighet när / det gäller 
miljöfrågor och internationell 
~olidaritet. 

Andre de Richelieu (m p) 

! Fel parti 
Det finns en politiskt tillsatt 
grupp för förbättring av cy
kelvägar i Lund. Man har där 
bestämt att tillåta cykling på 
tvären genom Lundagård. I 
, gruppen ingår politiker från 
park- och naturvårdsnämn-

I
l den. Trots det beslutar nämn
den att krångla till det för 

l 
dem som cyklar genom Lun
dagård genom att inte låta cy

/ kelvägen fortsätta över Knut 
1 den stores torg. Vill park- och 
, naturvårdsnämnden inte för
, bättra cykelvägarna i Lund? 
Saken är den att förslaget om 
cykling på Knut den stores 
torg har väckts av miljöparti
et. Om förslaget i stället korn
rnit från någon cyklande mo
derat hade det både gått ige
nom och verkställts: 

Geotermi 
Geote1mm svarar idag för 40 
procent av fjärrvärmeproduk
tionen i Lund och ersätter 
35 000 kubikmeter olja om 
året, läser vi i morgontid
ningen. Men det står också 
att geotermiprojektet troligen 
aldrig blivit av om oljan varit 
lika billig 1980 som den är 
idag. 

Nej, det är mycket som in
te "blivit av" de senaste åren 
till följd av för låga olje- och 
bensinpriser. En rejäl skatte
höjning på olja och bensin 
skulle kunna höja priset till 
rimlig nivå igen. Kalla det gär
na för att vädja till plånbo-

. ken. Bara det blir något av. 
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Kultur • Lund l 
Snart är det val igen och det är hög tid att se över 
det kommunala programmet. De aktiva politikerna 
har bl a börjat titta på kulturblten, och eftersom 
det är i Lund vi bor har förstås redan grundläggande 
motsättningar uppstått. En linje förfäktar att oros
molnen tornar upp på världsarenan och att kultur
arbetarna måste ta sitt ansvar, en annan är mer 
positivistisk och hävdar att det är bättre att tända 
ett ljus än att klaga på mörkret. Den senare linjen 
kommer här till uttryck. 

Det är nästan alltid sä att 
den kultur som räder utsätts 
för härd kritik när det ska 
skrivas kulturpolitiska pro
gram. Visst finns det skäl att 
gissla avarter, men vi mll. be
sinna att kulturen tillhör över
byggnaden och att den pli. nä
got vis ger uttryck för hur 
människor känner sig. 

Urdrtrterna 
I marknadsekonomier frodas 
förstll.s säljbar kultur, som föl
jer minsta motståndets lag ge
nom att spela pA. urdriftema 
(vilket inte behöver be~da att 
den alltid är dll.lig). Å andra 
sidan ftnns det andra, lite mer 
ideella kulturkrafter i sam
hället. I Lund ftnns det t ex 
mänga förläggare som kan ge 
ut viktiga texter tack vare god 
vilja och billig administra
tion. I skoloma och pli. dagis 
produceras dagligen massor av 
kultur i form av musik, bilder, 
dans och lek. studieförbun
dens verksamhet drivs inte 
enbart kommersiellt. De stat
liga och kommunala kultur
institutionerna kan arbeta ut
ifrån kvalitetsideaL 

Att kulturens innehäll och 
form ändras beror pli. att värl
den ändras. Lät oss inte bräka 
om det! Just nu är det inne att 
klaga pli. postmodernismen, 
men fanns inte den hade vi 
väl haft en annan ism att 
bräka om. 

Det låter fint att kulturen 
ska bidra till att det inte blir 
kritik eller att jorden inte gll.r 
under i ett avgasmoln, men 
trots allt bör kulturen i första 
hand vara uttryck för en 
personlig eller kollektiv upp
levelse. Vi bör inte bestämma 
hur kulturen ska vara men se 
till att det finns utrymme för 
den. Det hindrar inte att varje 
människa bör ta ställning in
för vad hon hör och ser. 

I stället för gissel 
I stället för att gissla tiden 
och ge allmänna goda räd till 
kulturarbetarna bör vi sätta 
ihop en lista pli. vad vi tror 
skulle kunna främja kulturlivet 
i Lund. Den bör helst sam
manställas av mänga personer 
och gärna utifrän personliga 
erfarenheter. 

Själv har jag mänga ideer, 

LUND 

Ö... f' 
- siocJe,., ~e& 3 n/Jllor 
Kommunen ska utlysa en tävling om bästa slogan inför tusen
årsfirandet. Här ser vi VBs anspråkslösa förslag. 

Apropå tusenårsfirandet skulle en hel del kunna sägas om 
den högaktuella konflikten kring informationsenheten, den 
kommunala instans som ska förbereda festen. Den nye infor
mationschefen Althini har ju hoppat av och personalen kräver 
enhälligt att turistchefen Bo Kjellin ska bort. Men av platsskäl 
får vi vänta till nästa nummer med detaljer och kommentarer. 

Karin Blom 
Ua rdavägen D: 85 
223 7l Lund 

men tänker här bara redogöra 
för fem: 

l. Se till att Väster fll.r en 
ordentlig biblioteksftlial, cen
tralt belägen i Papegojelyckan 
och med ordentliga anslag . 
Rädda arbetsplatsutlA.ningen. 

2. Kommunen mll.ste vara 
oerhört generös när det gäller 
utlåning av lokaler pli. kvälls
tid. Det är mycket som be
höver ses över: vaktmästeri, 
nyckelhantering, städning, 
avgifter, information, fritids
assistentemas attityd (de häl
ler i utlåningen), regler (t ex 
spritförbudet), motständ frän 
personal som använder loka
lerna pli. dagtid. 

Kultur producerad i skolan . Anna 
Nicklewski, "Mannen i svart" . 

3. Klar inriktning pli. lo
kala utställningar sll. att ska
pandet i Lund stimuleras ge
nom att bli synligt. Tänk sll. 
mycket bildkonst som pro
duceras pli. daghem och skolor! 

4. Att det blir fler stads
delstidningar liknande den 
som häller pli. att utvecklas pli. 
Norr. Här ska finnas utrymme 
för dikter och noveller. 

5. Att i varje stadsdel ett 
klassrum inreds som teater
och filmlokal med gamla 
slitna biografstolar. PA. dagtid 
används lokalen av skolan, pA. 
kvällstid av exempelvis lokal 
teatergrupp och filmintresse
rade. I bästa fall utvecklas den 
till en stadsdelsbio. 

Finn Hagberg 

K vinnoseminarium 
Veckoslutet den 7-8 maj 
ordnar Svenska kvinnors vän
sterförbund ett seminarium 
på Idaröd utanför Lund med 
ämnet "Kvinnorna och den 
offentliga sektorn". Föreläsa
re och diskussionsinledare blir 
Anna Christensen, Tora Fri
berg, Kajsa Theander, Elisa
beth Hellman, Zaida Hagman 
och Hjördis Lewin. Intressera
de kan kontakta YMie Carls· 
son, tel48049. 

POSTTIDNING 

Ny liberal 
studentfrihet 
"Bort med linjesystemet" är 
rubriken på kårledningens le
dare i sista numret av Lunda
gård. På ytan kan det kanske 
se ut som om de numera mo
derata kärfifflarna har tagit 
över vänsterns gamla kamp 
mot Ukas och Pukas: "Stu
denterna leds in i den ena än
den och ut i den andra, inget 
utrymme ges för studier som 
inte är direkt yrkesförbere
dande ... den genomsnittlige 
studenten är mycket mera 
okritisk än för bara l O år se
dan." 

Men den här kritiken är 
nog ändå en helt annan än 
vänsterns. När det står att 
"linjesystemet ger klåfingriga 
politiker otroliga möjligheter 
att i detalj styra den enskilde 
studenten" känner vi igen 
språket från andra nyliberala 
rop på frihet (eller appeller 
som det väl kallas numera) . 
Det ska antagligen tolkas 
som: "Om jag nu vill läsa fi
nansiell ekonomi och skatte
rätt för hela pengen så ska 
Bodström ge fan i det!" 

VPK l F. Lö 26.3 träning pli Ler
bäckskolan kl 16-18. Se även se
parata notiser om lopp och vand
r ing. 
8LÅSORKESTERN. Sö 27.3 kl 
17.45 damorkestern , 18.45 stora. 
Reservera l ö 9.4 för sk ivrepeti
tion . 
KHF . T i 29.3 kl 19 möte pli vpk
lokalen om studenterna och kom
munen med Bodll Hansson och 
Bodil Petersson. 

Kompol har möte pli vpk-lokalen 
mll 28.3 kl 19:30. Diskussion om 
material till förstamaj-VB och 
kommunalpolitiskt handlingspro-
gram. 

ra--r l 
Detta nummer gjordes av Kitten 
Anderberg, Lars Nilsson och Gun
nar Sandin. 

Kontaktredal<tö·r för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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