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Fredagen den 6 maj 

Miljös](atlcla l: v·i l j ar1 
l1ar l1rusti t, i11 te bara 
resurser11a 
Beslutet att överväga åtal mot 
M -länsstyrelsens naturvårds
enhet för visad försumlighet 
med anledning av miljöskanda
lerna i Landskrona och Höga
näs har åter fäst landets upp
märksamhet på förhållandena 
härnere. Dagens Nyheter skrev 
en ledare om saken i onsdags 
och undrade om inte den 
rekordartade cancerfrekvensen i 
Malmöområdet hängersamman 
med en osedvanligt dålig all
mänmiljö. 

Länsstyrelsens socialdemo
kratiske chef, Bertil Görans
son, har ryckt ut till sitt och 
förvaltningens försvar. Vi gör 
vad vi kan, säger han, det är de 
personella resurserna som inte 
förslår. 

Den uppfattningen ifråga
sätts av DN. Ledarskribenten 
där instämmer med miljövårds
chefen Högni Hansson i Lands
krona som undrar varför just 
länsstyrelsen i Malmö alltid 
ställer sej på företagens sidan 
och inte på allmänhetens. 
Även i ett reportage i syd
svenskan betvivlar man natur
vårdsenhetens vilja att kritiskt 
granska företagen. 

Lundabon känner säkert 
igen en del. Förra gången som 
en skånsk miljöskandal upp
märksammades i riksskala var 
sedan vpk Lund slagit larm om 
Gambros stora utsläpp av 
freon. Den JO-anmälan för för
sumlighet som då inlämnades 
föranledde ingen åtgärd men det 
blev ändå resultat. Företaget 
tvingades inför den starka opi
nionen att upphöra med sina 
utsläpp och länsstyrelsens 
handläggare av kontrollen, 
Maria Bouvin, fick ändrade 
arbetsuppgifter. 

Den gången klagade inte 
länsstyrelsen över brist på folk 

och pengar. Att man inte in
skred mot Gambro berodde på 
att man helt litade på företagets 
eget program för att minska 
utsläppen. Så gick det också 
som det gick. 

Olika erfarenheter och skil
da bedömningar utmynnar allt
så i den gemensamma slut
satsen att länsstyrelsen hade 
kunnat stoppa eller åtminstone 
tidigare upptäcka de skånska 
miljöskandalema. Att så inte 
skedde berodde inte på all
mänheten, miljöintressena 
eller kommunernas egna exper
ter sov, och heller inte på att 
länsstyrelsens handläggare 
drunknade i arbetsuppgifter. 
Nej, länsstyrelsen undvek med
vetet att stöta sej med stor
företagen. Både Göransson och 
hans företrädare Hörjel har ju 
öppet skrutit med sin "närings
livsvänliga" inställning. 

Dagens kritik drabbar med 
rätta de berörda tjänstemännen 
på miljövårdsenheten. Men den 
drabbar också, och i sista hand, 
länsstyrelsens chef och övriga 
politiskt tillsatta ledamöter. 

Gr 

PS Bertil Göransson försöker i 
sydsvenskan skapa en motvikt 
genom att tala om länsstyrel
sens långa och "framgångs
rika" arbete med Ringsjön. De 
framgångarna vill vi se bekräf
tade innan vi instämmer. 

Universitetsgrodor 

Oscar /l 

Felstavad kung . 

Tisdag kväll slank jag in och 
lyssnade på Gamla Lunds års
möte. Det hölls på Palaestra 
och de båda föredragen hand
lade om platsen därutanför, det 
akademiska distriktet norr om 
domkyrkan, med dess öppna 
ytor och byggnader. Vad hän
der med dem? Gamla Lund har 
naturligtvis rätt i att detta inte 
bara är en fråga för studenter 
och universitetsanställda. 

Det var väl den nu bordlagda 
striden om Kungshuset i Lunda
gård som föranlett ämnesvalet. 
Rektor Håkan Westling tonade 
ner frågan: universitetet har ett 
tiotal lokalfrågor som är ange
lägnare och som man söker 
pengar till i första hand. Men 
han vidhöll sin personliga 
uppfattning att Kungshuset 
borde öppnas även åt univer
sitetsplatsen genom en in
gång. Han undrar också fort
farande varför filosoferna inte 
kan tänka sej att flytta den 
korta biten till bättre lokaler i 
Theologicum. Men den spon
tana konservatismen är stor: 
han påminde om den en gång 
starka men nu bortglömda och 
väl av många ångrade opinio
nen om att återuppbygga 
gymanistiksalen i Palaestra. 

Kjell-Åke Modeer är ordfö
rande i Akademiska Förening
en, och han kunde berätta att 
det inte är aktuellt med något 
återöppnande av Aten. Först 
ska hela lokalkomplexet ses 
över, i perspektiv av att stu
denternas obligatoriska med
lemskap och AFs viktigaste 
ekonomiska bas kanske för
svinner. Då blir det inte längre 
tal om expansion, nej om rädd
ningsaktioner, troligen med 
universitetet som en huvudpart. 
Men Westling hade ju talat om 
universitetets penningbrist. 
studenterforeningens gamla 
hus i Köpenhamn är numera 
möbelmagasin. Modeer verka
de inte utesluta att något lik
nande kan hända i Lund. 

Fakultetsgroda 

Groda vid universitetsfontänen. 
Broschyren uppger inte, men 
VB rAkar veta, att rörmokaren 
som drog vattenledningarna till 
grodorna hette Jönsson. 

Så visade Westling en vi
deofilm, framställd av universi
tetets alerta informationsav
delning. Den lyckades inte 
fånga mitt intresse så jag 
bläddrade i stället i en annan av 
avdelningens aktuella produk
ter: broschyren "Universitets
platsen i Lund". På de sexton 
sidorna räknade jag till jag till 
lika många grodor, dvs språk-
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Lärdomar av l maj 
Deltagandet i vpk Lunds första
majdemonstration kan utsättas 
för två intressanta jämförelser. 
Den första gäller motsvarande 
demonstration i Malmö som 
var större - om än inte så stor 
som de lokala arrangörerna där 
påstår. Det innebär att Lund har 
sjunkit ner till femte plats 
bland vpk-demonstrationerna. 
Länge låg vi på tredje plats med 
upp till en åttondel av antalet 
deltagare i Stockholm. Nu är 
stockholmarna mer än tjugo 
gånger så många medan Upp
sala och alltså även Malmö har 
gått förbi. 

För det andra kan man 
jämföra med socialdemokrater
na i Lund. Åtminstone sedan 
1976 har vpk-demonstrationen 
varit större, ibland flera gånger 
så stor. Socialdemokraterna har 
med stor konstans pendlat 
kring tusenstrecket, med ett par 
hundra plus eller minus allt 
efter meteorologiska och poli
tiska vindar. Nu har de så att 
säga hunnit ifatt vpk under
ifrån: de båda tågen var ungefär 
lika stora. Båda omfattade cirka 
tusen personer enligt vpks 
erfarna och omutliga räknare: 
betrakta andra uppgifter som 
missuppfattade eller friserade. 

I ett större perspektiv är det 
skedda inte så märkvärdigt. 
Malmö är tre gånger så stort 
som Lund och även Uppsala är 
klart större. Socialdemokrater
na har fyra gånger så många 
väljare som vpk här i stan och 
en avsevärd apparat. Ändå är 
utvecklingen svår att smälta 
för många vpk-aktivister. Vpk 
Lund formerades i en stark 

medvind. Då formades organi
sationens självsyn som . något 
speciellt både i partiet och den 
egna kommunen, då utveck
lades på kort tid en rad mer eller 
mindre specifika aktivitets
och manifestationsformer. 

Under åttitalet har det suc
cessivt gått bakåt. Det har varit 
en tillbakagång från hög nivå 
och i ordnade former. Årets 
förstamajdemonstration var i 
sej en stor tillställning, på 
S tortorget anslöt ytterligare 
folk, Rolf Nilsons tal var bra 
och stämningen fin i sol
skenet. Men bara oförbätter
liga optimister kunde undgå att 
i förväg gripas av grund
stämningen. Arrangörerna be
rättar att mobiliseringen hade 
gått osedvanligt trögt i är. I 
tåget fanns det något tryck 
enbart i avdelningarna med 
flyktingar och blåsmusik, och 
t o m socialdemokraterna har 
lättare att finna villiga bande
rollbärare. 

Två lärdomar ligger nära till 
hands: 

l . Inga enkla appeller för
mår just nu att höja stäm
ningen, arbetsviljan och mobi
liseringen bland vpks akti
vister och anhängare i Lund. 
Detta är viktigt att veta vid 
uppläggningen av årets val
rörelse . 

2. Till första maj 1989 
finns det anledning att ändra de 
gamla rutinerna. Det är inte 
självklart att ordna demon
strationer. Men om det ska 
göras måste den politiska 
basen för dem breddas. Val
utgången bestämmer nog rätt 
mycket om vad slags breddning 
som blir möjlig. 

l maj 1988: i l1uvet 
på en träblåsare 

Samling i Malmö på Mölle
vångstorget. Vi är där i god 
tid. Hinner äta glass, köpa 
l maj-märke, kissa. Vi vär
mer upp en halvtimme in
nan avgång, det funkar bra, 
stämmorna väl besatta. 
Det har hunnit bli varmt 
och instrumentet blir lite 
klibbigt under marschen, 
glider en aning och frestar 
på läpparna, eftersom jag 
måste hålla emot med dem. 
Inte särskilt mycket folk 
längs vägarna, men stäm
ningen i tåget verkar god. Vi 
hinner med nöd spela ett 
par låtar i slottsparken in
nan vi rusar iväg till bilarna. 

Lund 
Vi är i sista minuten när 

vi kommer till Lund. Hel
singborg/Hässleholm-orkes
tern står uppställd och skall 
just spela Myrita, den nya 
Theodorakislåten. Jag 
hänger på i spelet och upp
täcker plötsligt att jag är 
ensam i min stämma - och 
vi har ett solo! J a, ja, så är 
det ofta i den här orkestern 
- ögonblicken överrumplar 
en, och innan man har hun
nit reagera har de passerat. 
Nå, tåget rör sig och jag hit
tar resten av Malmöorkes
tern mitt i tåget . Mycket 
folk längs vägarna! Och 
vilken bra väg vi går i år, 
äntligen! Här ger man jär
net, värmen öser på och jag 
börjar känna av läpparna 
men också höger axel. Det 
är en härlig känsla att spela 
på gator som omges av höga 
hus, så att musiken verkli
gen skallar. 

På stortorget spelar vi 
alla tillsammans, och det är 
naturligtvis dagens höjd
punkt. Att vara många i or
kestern, att ha en stor pub
lik som står kvar där hela ti
den och till och med ger 
uttryck för en viss uppskatt
ning! Benen börjar bli stela 
- det är en anspänning att 
gå på gator och torg och 
spela. Hittar ett ställe i skug
gan att sitta och vila på, 
medan talarna gör sitt . Man 
borde ha ett stånd här med 
uthyrning av fällstolar, 
tänker jag lite sömnigt. 
Dags för avslutande låtar. 
Sen rusar vi i väg till bilarna. 

Simrishamn 
Det är en härlig tur 

genom det skånska landska
pet - vitsippsbackar! I bilen 
utvärderar vi dagen. Hässle
holmsgänget var mycket 
nöjda. De var visserligen ba
ra fyra, men därav blev stilla 
kammaraktig musik. 

Sol på hamnplan i Simris
hamn. Åhörarna har lockats 
ut från bilarna. Vi är sena 
och första talet pågår. 
Ställer upp notställen raskt, 
märker att det drar lite kyli
ga vindar från sjön. Vi är 
förhållandevis många i år, så 
det låter riktigt bra. Sen blir 
det första mål mat sen fru
kost. Vi äter sill med vpk:ar
na på Grandbiografens baksi
da. Det smakar härligt . Sär
skilt den danska osten som 
sätter sin lukt på fingrarna 
och dröjer kvar hela hemfär
den . Mina läppar är nu så
riga och svullna. Jag hinner 
hem och smörja in dem och 
byta kläder. 

stadshallen 
Ner till Stadshallen, 

något försenad . Men det är 
resten av gänget också. 
Färre festdeltagare än förra 
året. Men vi i orkestern 
känner oss fnissiga och ut
mattade, vilket kanske 
också bidrar till att vi spelar 
ovanligt avspänt. Märkligt 
förresten att ingen tar sig 
före att filma oss och då 
särskilt våra dirigenter som 
är fina blickfång när de för
söker få oss att svinga mot 
de musikaliska höjderna. 
Sen blir det dans, men jag 
orkar dessvärre bara några 
danser. Benen känns tunga 
och en blixtrande huvud
värk förebådar den obliga
toriska förkylningen. Men 
vad tusan gör det? l maj 
skulle jag inte under några 
omständigheter vilja bli 
blåst på! 

sia 



sydkraft ställs 
rr1 o t väggen 
VPK Skåne går nu till offen
siv mot den svenska kärn
kraftsmaffian genom att 
sikta in sig på Sydkraft, som 
helt dominerar elförsörj
ningen i Sydsverige. Vpk
distriktet äger sedan förra 
året några aktier i Sydkraft 
och föreslår nu inför bolags
stämman i juni att Sydkraft 
ska lägga om den energipoli
tiska kursen. Detta för att 
leva upp till riksdagsbeslu
tet om avveckling av kärn
kraften. 

Vidare föreslår vpk-arna 
två helt nya namn till Syd
krafts styrelse. Som ordina
rie föreslår man Karin 
Svensson Smith, Lund, med 
ett mångårigt förflutet i 

. antikärnkraftsrörelsen och 
miljöarbeteL Kerstin 
Håkansson-Sundin, andra 
namn på vpk:s fullmäktig.e-

Även om inte deltagarantalet kom 
upp i förra lirets 1300 sä var 1 000 
inte dåligt. Vpks och socialdemo· 
kreternas täg var i år lika stora, 
även om polisen bara lyckades 
räkna 700 i vardera. 

Rolf Nilsens tal på Stortorget 
var, liksom mänga andra första· 
majtal, ett smörgåsbord av parti· 
ets krav och ståndpunkter i olika 
frågor . Men till skillnad frän 
många andra tidigare förstamajta· 
lare serverade Rolf ett mycket väl· 
smakande bord med många läckra 
anrättningar . Det hänger nog sam· 
man med att Rolf själv är gour· 
mand. Talet om bilismens avigsi· 
dar och vad vpk vill ha i stället 
hade ett ovanligt typiskt lunds
perspektiv, till skillnad från vad 
som brukar höras från andra delar 
av partiet. 

lista i Malmö, vill vpk ha m 
som suppleant. -Vi behövs 
som motvikt till "gubbväl
det" i styrelsen, där det nu 
utav 32 ledamöter inte är 
en enda kvinna!, påpekar 
Karin Svensson Smith. 

Lennart Värmby, Växjö 
och vpk:s partistyrelse, 
redovisar att vpk-are runtom 
i Sydsverige just nu håller på 
att köpa upp aktier . i 
Sydkraft. På bolagsstämman 
i juni räknar därför vpk med 
att kunna sätta viss press på 
de många kommunalpoliti
ker av framförallt socialde
mokratisk och moderat 
partifärg, som sitter med i 
styrelsen. Vpk kräver 
dessutom att bolagsstäm
man ska öppnas för mass
media och intresserad all
mänhet. 

De praktiska arrangemangen 
inför första maj låg i år på en lite 
lägre nivå än tidigare. Tyvärr är 
det svårare än förr att få kamrater 
att ställa upp. Men flygbladen 
blev utdelade, affischerna uppsat· 
ta, sockerkakorna bakade (men 
inga bullar) och samlingen på 
Stortorget i det varma sold i set var 
en njutning. Banderollerna forma· 
d ett vackert rum som gav gemen· 
sam styrka, särskilt nä r Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester spe
lade. 

Vpk-huset, dvs stadshallen, 
rymde många kaffetörstande, och 
festen på kvällen blev lyckad -
med god mat och dryck och bra 
musik till Lufsen och hans trad
jazz. Det var inte så många som 
ställt upp och jobbat för detta, 
men alla ni ska ha ett varmt tack 
från 

VPK Lunds styrelse 

Frän det 
kommunala 

Miljövänligt fullmäktige 

Det märks i fullmäktige att 
Lundaborna blivit mer 
miljömedvetnå. Fem motio
ner behandlades på sista 
sammanträdet, varav fyra 
hade miljöanknytning. En 
motion från miljöpartiet, 
om ekologiutbildning för 
tjänstemän och förtroende
valda, bifölls av samtliga 
partier. När alla blivit ut
bildade kommer kanske kaf
fet inte längre att serveras 
i engångsmuggar vid full
mäktige och blocken vid 
varje ledamots plats kom
mer kanske att innehålla 
oblekt papper. 

Vacklan 
En enig park- och natur
vårdsnämnd, med Erik Ras
musson (m) som ordfö
rande hade tillstyrkt en be
gäran om tilläggsanslag för 
naturvårdsåtgärder_. Kom
munstyrelsen med Gun 
Hellsvik (m) som ordföran
de avstyrkte och de 
röd-gröna reserverade sig. 

I fullmäktige förklarade 
Gun Hellsvik att vi bl a på 
grund av avtalsrörelsens re
sultat inte hade råd med de 
föreslagna naturvårdsprojek
ten. Vid omröstningen 
röstade Erik Rasmusson (m) 
inte för det förslag han själv 
hade skrivit under, utan han 
avstod från att rösta. Gun 
Hellsvik (m) som sagt att vi 

Brukspatron Eliasson 
I veckan besökte vi Biblio
tekstjänst på Tornavägen (de är 
på väg därifrån, som bekant). I 
solen utanför stod en man och 
putsade en elegant bil, en 
Jaguar XJ 4.2. Just nu höll han 
på med kromdetaljerna kring 
växelspaken och de andra 
attiraljerna under intrument
brädan. Uppriktigt beundrande 
stannade vi till och utbrast: 

- En sån fin bil du har! 
Den förtjänar verkligen att vår
das. 

-Å, det är inte min, sva
rade han. En sån bil kan jag 
bara drömma om att ha för egen 
del. 

-Men varför i all sin dar 
står du då och gnider på en bil 
som inte är din? 

- Det är chefens tjänste
bil. Jag är vaktmästare här och 
putsandet ingår i mina arbets
uppgifter. 

Något brydda över denna 
feodalism mitt i det moderna 

Lund och i ett företag som 
huvudsakligen ägs av landets 
kommuner vände vi oss till en 
annan, välplacerad anställd på 
Bibliotekstjänst. Hon bekräf
tade: 

-Jodå. Du är förresten inte 
den förste som lägger märke 
till bilen. Skv allerspalten i 
branschtidningen Svensk Bok
handel har redan skrivit om 
den. 

- Att chefer nuförtiden 
kräver och får tjänstebilar är 
väl inte ovanligt, men måste de 
vara något som exklusivt som 
en Jaguar? 

- Då ska du veta att detta 
bara är sommarbilen. Vinter
bilen är tre gånger så stor, en 
amerikansk kombL Om vintern 
står Jaggan på bilhotelL Inte 
vet jag vad som skiljer det från 
ett vanligt garage men det är 
cirka tre gånger så dyrt. Bib
liotekstjänst betalar: 

-Eran direktör måste ha 

höga anspråk. 
-Å, han vill väl inte vara 

sämre än ordföranden i sin sty
relse. 

- Förlåt, vem är det? 
- Det är ju Bertil Zachris-

son, den just avsatte social
demokratiske postchefen, han 
som lät posten bygga lägenhet 
och betala sommarstuga. Han 
har ju vissa inkomster från Btj 
också. 

VB har under året haft en del 
rapporter från stadsbiblioteket 
i Lund. Där är ont om böcker, 
och det har förklarats med att 
pengama delvis gått åt till att 
köpa in nödvändiga men dyra 
datatjänster från Biblioteks
tjänst. 

Nu ser du, värderade låntaga
re, en liten men betecknande 
del av förklaringen till bok
bristen. Det är att brukspatron 
Göran Eliasson på Biblioteks-

inte hade pengar, röstade 
inte mot förslaget, utan 
även hon tillsammans med 
de andra moderaterna 
avstod från att rösta. Kan 
de, vill de, törs de? Nej, 
dom varken kan, vill, eller 
törs! 

Nu kan vi alltså glädja 
oss åt att det blir pengar 
till att igångsätta projekt 
under 1988 om bl a Kungs
markens och Vombs ängars 
framtid och status. 

Luftmätningar 
Livlig debatt väckte vpk:s 
motion om mätning av 
luften på Klostergården och 
på Väster. Trots att alla som 
yttrade sig i debatten höll 
med om att luften var dålig 
och utsläppen från A&R far
liga, var det endast miljö
partiet som var berett att 
stödja motionen. Centerpar
tiet talade, genom Geirid 
Fiskesjö, med hetta emot 
den skrivelse, som kommun
styrelsen motiverade sitt av
slag med. Geirid Fiskesjö 
höll med om vpk:s yrkande, 
men hon kunde inte rösta 
för motionen, eftersom det 
var ett par meningar i 
motionstexten som hon inte 
kunde stödja. Vpk drog då 
tillbaka sitt yrkande om bi
fall till motionen och ställde 
sig bakom miljöpartiets 
förslag, som innebar att man 
skulle besluta endast om att
-satsen i vpk:s motion. Det 
hjälpte inte ! Geirid Fiskesjö 
avstod då från att rösta. 
Politik är att vilja har det 
sagts, men centerns vilja 
växer kanske fortfarande i 
skogen. 

tjänst ska kunna hålla stan
darden uppe och inte behöva 
skämmas bland sina gelikar. 

Gr 
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liga fel eller tveksamheter: ute
lämnade årtal i litteraturför
teckningen (en dödssynd i aka
demiska sammanhang), bris
tande konsekvens, kongruens
fel, stavfel, allmänt typogra
fiskt småslarv. Bryter sig Eb
bes man "ut" eller "fram" ur 
klippan: broschyren anger 
båda formerna. Och stämmer 
det verkligen att Esaias Tegner 
blev biskop i Växjö 1924? 

Fast egentligen försonades 
allt av rektor Westlings . korta 
företal: "Universitetsplatsen 
och Lundagård utgör ... i 
mångas ögon en av världens 
vackraste stadspartier." Så 
sant! 

Gunnar Sandin 
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Ljugarbänken 
Vad kan vi lära av händelserna 
kring 1968? 

Gun ~llovlk (m) 

Att det kollektiva förnuftet är 
ett intet, men de mystiska 
marknadskrafterna alltl 

Ebba Lyttkens (fp) 

Vi tjejer m3ste vandra in i 
institutionerna för att krossa 
patriarkat et. 

Lars V AnderiiOn (c) 

Att ridande polis bör ersättas 
med kvarterspol iser. 

, 
Larry Andow (1) 

Att vi socialdemOkrater är 
världsbästa på att suga upp 
progressiva rörelser. 

KJell Dahlström (mp) 

Jo nu när de stora Ideologier na 
brutit samman herstår bara 
ekologlsmen. 

Megafon 
Sådana saknades första 

maj. En liten pojke kom 
springande mot mig med 
vpk:s sista fungerande mega
fon just när demonstratio
nens fanborg nådde Glee
rups. Han tittade glatt mot 
mig, snubblade på en sten 
och ramlade mot megafonen 
och slog sig. Ann tröstade 
honom och gav mig mega
fonen. Men den hade fått sig 
en smäll - och jag kunde 
inte få liv i den. 

Ibland är megafoner bra. 
När man ska organisera en 
uppställning t ex. Men de 
kan vara ett oting i en 
demonstration. I stället för 
de kollektiva talkörerna 
hörs megafonens skrällande 
vrål. 

Megafonen är i sig aukto
ritär och omänsklig. 

Ska den användas ska det 
ske med måtta, kanske för 
att en gång intonera ett 
slagord. 

Den dödar alla avvikande 
röster. 

Erfarenheten från den 
del av demonstrationen där 
jag gick är att slagordens liv 
och kraft snarast ökades av 
frånvaron av artificiellla 
hjälpmedel. 

De m·ånga och manstarka 
internationella grupper som 
berikade vpks tåg klarade sig 
utmärkt utan megafoner, 
det gällde palestinier, afrika
ner, kurder, latinamerikaner 
och alla andra. 

Gunnar Stensson 

tNS~GET l 
LOKAL 

Vem vill dela arbetslokal 
med Zenit i 3:a pA Lilla 
GrAbrödersgatan 7 
Ring Sven Erik 046/ 
13 37 66 eller 15 08 70. 

BANANFÖRSÄLJNING 

Bananer frAn Nicaragua säljs 
pA MArtenstorget pA lördag 
den 7 maj mellan kl10-13. 

GLÄDJEN 
Glöm inte att det finns plats 
i kollektivet "Glädjen". ~se 
VB nr 15/88). 
Tel 12 90 98. 

Ka ri n Blom 

Ua rda väge n D: 8 5 
223 7l Lund 

SHELL SMÖRJER 
APARTHEID 

Nu går filmen " Ett rop på 
frihet" på Skandia i Lund. 
Passa pa och se den! Det' är 
en bra film. Den har fått en 
del kritik för at t inte ha 
ett svart perspektiv i sin 
skildring av Sydafrika. Det 
är orättvist;. för det ger den 
sig inte ut IÖr att ha. Det är 
en filmatisering av den vite 
liberalen och tidningsman
nen Donald Woods biografi 
över Steve Biko och av bo
ken om hans egen flykt från 
Sydafrika. Jag tycker 
filmens styrka ligger i att 
den konsekvent ser händel
serna genom Woods ögon, 
och den visar övertygande 
det liberala perspektivets 
bräcklighet. Filmen är gjord 
för att spela in vinst i 
Europa och NordamerikaJ 
men därigenom också att na 
en masspublik. Publiken 
kräver action - och det får 
den. Men också mycket 
mera, exempelvis många 
goda skratt och viktigast av 
allt del av den varma mänsk
lighet och framtidstro som 
präglade Biko, och som 
också präglar många av da
gens motståndskvinnor och 
män. 

Som kontrast står den full
ständiga · avhumaniseringen 
av de poliser som kan bära 
ut Biko sönderslagen och 
sjuk, helt naken och slänga 
honom på plåten i en skåp
bil för att köra hela natten 
på skumpiga vägar. En lista 
på andra mördade avslutar 
filmen. Den tycks oändligt 
lång. Biko var inte ensam. 
"Mycket är'bog sant, fast 
överdrivet", sa en nicka 
framför mig när vi gick ut. 
Tyvärr går det inte att över
driva vidrigheterna i Sydaf
rika. Utanför biografen 
stod Afrikagruppare och de
lade ut information. Det 
finns mycket vi kan ~öra 
här, utan att det egentligen 
kostar oss någonting, exem
pelvis bojkotta Shell och 
kräva att ·· svenska företag 
slutar att profitera på för
hållandena. 

Ann 

POSTTIDNING 

BLASORKESTERN. Lä 7.5 sam 
ling Lund C 7.50 för resa till SF. 
Ta · med tior till automaten, extra
noter och ölöppnare) Ater i Lund 
18.35. Sö 8.5 kl 17.45 damorkes
tern, 18.45 stora, 20 diskussion 
om lägret, allt pll Kapellsalen. 

Appellmöte på Mllrtenstorget 
på Lördag kl 1 f-,2. 

Det bedrägliga spelet kring kärn
kraften. Nu på lördag och sön
dag blir det ett möte om detta 
på Svarvarestugan i Lund. 
Lördag börjar man kl 1 O och på 
söndag kl 8.30. l n gen föranmä
lan. Alla välkomna! 

Kom pol gruppen har möte på 
Vpk:s partilokal måndagen den 
9 maj kl 19.30. Diskussion om 
energipolitik. Nästa mAndag 
Gatu och trafiknämndens 
budget. 

Detta VB gjordes av Kitten 
ANderberg, Lars Borgström 
samt Finn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa VB 
är Finn Hagberg 12 90 98. 

Hemma
Rectangle


