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Fredag 8 december 

8 -14 december 
VB:s kalendarium över kulturarrange
mang och andra händelser. In terna mö
ten återfinns i mötesspalten på sista 
s dan. 

KVINNLIGA REGISSÖRER tema
serie på Södrann fred lörd sönd 18.30 
"Rosa Luxemburg" regi M v Tratta. 
Fred lörd sönd 21.00: "1 + 1=3" regi 
Heidi GenE\e. Torsd 18.30 och 21 .00: 
"Tyskland bleka moder" en film av 
Helma Sanders-Brahms. 
NATTBIO kl 24 fred lärd "Vagabond" 
regi Agnils Varda, med Sandrine 
Bonnaire. 
MATINE sönd kl 14.00 "Rödtottarna 
och Tyrannus" regi Svend Johansen. 83 
min. Modem saga 
BIO 16/35, kvalitetsfilm, fri entre. 
månd, tisd , onsd 19.00 på Södran 
"Down by law" av Jim Jarmuschs film 
om Zack, Jack o Roberto i New Orleans 
stadsfängelse . Förfilm: "Dagens 
bråcks", manus Joaikim Pirinen. 
MEJERIET fred 20.00 lokala band. 
Arr: Skånsk spelglädje. Lörd 21.00 
"The wailers" Tisd. 21.00 Lussevaika 
med lokaia band och disco. 
JAZZ på Kulturens servering fre 21-
24. 
A C H N A T O N Ystadoperans 
föreställning fred lord 19.30 har bara 
ett fåtal platser för allmänheten. Sönd 
16.00 torsd 19.30 "Siaget vid 
Lepanto" (Malmö stadsteater) 
handlar egentligen om statens 
förhållande till Konsten. 
KEJSAREN AV KINA - EN 
KVINNA . Ingegerd Wedin föreläser. 
Forums forskarluncher äger rum 
fredagar kl 11.45-13.00 i Forums 
bibliotek på PaiCBstra. Medtag 
matsäck, dryck kan köpas. 
SMALANDs (Kastanjeg 7) exp vard 
12-15. Lord Rock-disea med Malin 21-
01. Radionattsändning 00-08. Sond 
Galles Cafe öppnar 18.00 Karin 
Wegeståhl föredrager om 6-
timmarsdagen kl 19.00. Månd 19.30 
skrivarcirkeln på expen . Tisd 
studiecirkel i femimsm i puben 17. Onsd 
bostadsexpen 17-19. Torsd expen 
öppen även 16-19. Bostadsexpen 1 7-
19. Rockexpen 18-20. Rad1oexpen 
19.00(inre rummet). Tivoli-expen 21-
01 Kap-o ri).Ckpub med Toms Tivoli. 
OM HALSOMAT pratar 
hushållslårare Britt-Marie Wilkensson 
på vegetariska restaurangen Magasin 
Wåhlin , Bredg. 28 fred. kl16.00. 
RESA BLAND PLANETER. Du som 
al dr ig varit på planetar iet i 
stadsparken, gå dit på tisd 18.30 : 
"Bland stjärnor och planeter", kl 20.00 
"Vinterns stjärnhimmel". Entre. 

Lam vpk-debatt om skolan 
Med tanke på det avsevärda inslaget av lärare bland vpk 
Lunds medlemmar blev det en överraskande stillsam 
debatt på det måttligt besökta mötet i onsdag. Rolf L 
Nitson hade kommit från riksdagen och fick förklara och 
försvara vpks linje i den aktuella skolstriden. Hans ur
sprungligen planerade ärende var dock att inleda om vpks 
förestående kongress, och den punkten tog större plats på 
mötet än den om skolan. 

Hade inte vpk gjort upp med 
regeringen fanns det stor risk att 
fp, c och/eller mp hade gjort det, 
bedömde Rolf. Det kan man 
utläsa av de partiernas motioner. 
Och i så fall hade innehållet 
blivit sämre . Bl a hotade ett 
system med "elevpeng", dvs en 
statlig klumpsumma per elev 
som kommunerna helt fritt fick 
förfoga över. 

Att överföra makt och beslut 
från stat till kommuner var en 
gammal vpk-linje, sa Rolf ock
så. I ett antal konkreta fall hade 
man visserligen inte följt den, 
men då gällde det förslag som 
samtidigt innebar övervältring 
av kostnader. Genom den aktu
ella uppgörelsen hade staten 
tvärtorn utfäst sej att bidra till 
kommunernas upprustning av 
skolan. 

Endast i VB: 

- Men 300 miljoner om året 
är faktiskt inte mycket, var det 
någon som invände. Utslaget på 
inemot lika många kommuner 
blir det bara en dryg miljon om 
året. Vad får man för det? Kun
de inte vpk ha sålt sej dyrare? 

Vi måste tro 
Uppgörelsen låter bra, sa andra, 
men kan vi verkligen tro på re
geringen? Har den inte lurat vpk 
förr? Hur var det med trafik
uppgörelsen 1987 som regering
en i viktiga avseenden svek re
dan efter ett halvår. Nu är det 
fråga om bidrag i tio års tid! Och 
kommer en borgerlig regering 
att känna sej bunden av det löf
tet? 
-Jag minns hur det var när vi 
mentalvårdare kommunalisera
des till landstingen på 60-talet, 
sa Göte Bergström. Trots alla 

löften fick vi en försämring på 
alla punkter. 

Man måste tro på motparten 
när man träffar uppgörelser, an
nars blir det politiska livet 
omöjligt, försvarade sej Rolf. 
Och lät som vpk Lunds kom
munalpolitiker efter den aktuella 
budgetuppgörelsen. 

Opinionen var splittrad bland de 
närvarande lärarna. Detta är 
främst en motsättning mellan 
akademiska och andra lärare, sa 
en av dem. Att olikheterna mel
lan kommunerna skulle öka 
trodde han inte. I dag kan en 
kommun inte försöka lös} skol
sociala problem genom ,att sätta 
in fler lärare . När kommunen 
bestämmer över hela skolbud
geten blir möjligheterna större. 

Det blir rektorerna som får 
ökad makt, sa en annan lärare 
och var inte alldeles glad inför 
de utsikterna. 

Det rapporterades också att 
en Sacoansluten lärare just har 

Forts på sid 4. 

Sverker Oredsson avslöjar Etiopiens ambassadör! 
Professor Sven Rubensson, som 
turnerar tillsammans med Elio
piens nye ambassadör för att 
rädda Mengisturegimens skam
filade rykte, hade i måndags ar
rangerat ett möte på temat "The 
Peace Process in Ethiopia" i His
toriska institutionen . 

Stämningen i den fyllda lokalen 
var från början laddad, men avvak
tande. Bland de många afrikanska 
mötesdeltagama fanns representanter 
för TPLF, vars trupper befinner sig 
!50 km från Addis Abeba, OLF, 
Oromofolkets befrielsefront och de 
eritreanska befrielserörelserna. Där 
fanns också anhängare till Mengi
sturegimen. Samt historiker och 
humanitärt engagerade personer. 

Ambassadör Negussays strategi 
var att strikt hålla sig till de 
formella delarna i de förhandlingar 
som nu pågår mellan den etiopiska 

·regeringen och Eritreas befrielsefront 
EPLF. Han berörde också något om 
samtalen mellan regeringen och 
Tigrays befrielserörelse. 

Han talade på välformulerad 

engelska, diplomatiskt och akade
miskt, med ett oföränderligt leende i 
sitt tunga ansikte. Slllänge han höll 
sig till sitt väl förberedda anförande 
klarade han utan svllrighet situat
Ionen. 

Aktiv insats av Sverige 
En nyhet var att Tigrays befrie
lsefront har begärt att Sverige ska 
ställa upp med en viceordförande i 
förhandlingama mellan den etiopiska 
regeringen och TPLF. Förhandling
ama föreslås äga rum i Rom och 
Stockholm. Den svenska regeringens 
inställning är inte känd. 

Denna konflikt är ett inbördes
krig, till skillnad frän Eritreakonfl
ikten. TPLF syftar till att störta 
regeringen och införa ett nytt de
mokratiskt styre. 

Under den följande utfrllgningen 
ställde upprörda etiopier och entrea
ner frågor som ambassadören nllgor
lunda klarade genom att anlägga en 
överlägsen attityd och endast delvis 
besvara. Ingen fick fråga mer än en 
gäng. Professor Rubensson kom-

menterade somliga tragor ironiskt 
innan han överlät dem till ambas
sadören. 

Oskuldsfulla svenskar 
Problem uppstod när svenska åhörare 
ställde oskuldsfullt intresserade frå
gor. B j örn Knutsson, speciallist pli 
muslimsk historia och kultur, fråga
de rakt ut : - Om nu det eritrcanska 
foiket är så engagerat för sitt natio
nella oberoende, är det dl! inte bäst 
att Etiopien ger dem detta obero
ende? 

Ambassdörens svar inleddes med 
en kritisk anmärkning mot Basil 
Davidson, som kommit med samma 
uppmaning och dl! hänvisat till hur 
Storbritannien gett Indien dess obe
roende. Jämförelsen är orimlig, sa 
ambassadören, som nu hunnit bli 
arg . - Att begära att vi ska låta 
Eritrea utträda ur Etiopien är som att 
begära att vi ska lägga upp ena 
handen pli huggkubben och ta en 
yxa i den andra och hugga av den , 
utbrast han. Därmed motsade han 
allt vad han tidigare påstått i 

Forts på sid 4. 



VPi<ZIND 
ANSER ... 

Bra för skolan 
En del lärare och andra i Lund har 
hört av sig till partiets företrädare 
och framfört synpunkter på det för
slag (proposition) som regeringen 
lagt på riksdagens bord. Man har 
varit kritisk till att vpk förklarat sig 
vtllig att stödja förslaget om kom
munalisering av skolan under vissa 
villkor. 

Man har då ofta blandat samman 
kommunaliseringen med den pågåen
de skolkonflikten och frågan om lär
amas arbetstider. Att så skett är inte 
ägnat att förväna med tanke pil att 
regeringen själv gjort pil samma sätt 
med förödande konsekvens för dess 
trovärdighet. Vpk har tagit avstånd 
frän detta förfaringssätt och har ingen 
anledmng att ta ställning till det 
avtalsbud som nu är föremål för för
handling och konflikt. Vi är också 
kritiska till det nedlätande sätt på 
vtlket LO:s ordf, Stig Malm, 
kritiseratlärarfacket 

Detta behöver sägas, i synnerhet 
som dessa diskussioner skymmer den 
enligt vår uppfattning viktigare fråg
an om hur den svenska skolan skall 
se ut framdeles 

Skolan är ett viktigt fördelnings
poliuskt mstrument. Om man min
kar satsningarna på skolan och ut
bildningen, låter skollokaler förfalla 
och försämrar läramas möjligheter att 
göra ett bra jobb, så drabbas de elever 
som redan har det sämsta utgångs
läget hårdast. Det är elever ur arbe
tarklassen som i första hand far illa 
om skolan försämras. 

På vilket säll förhänras möjlig
heterna för dessa grupper genom da
gens överenskommelse i riksdagen? 

En samlat kommunalt driftsan
svar skall ses som ell led i en ökad 
decentralisering och demokratisering 
av den offentliga sektorn. Det kan t 
ex innebära fördelar när det gäller de 
anställdas möjligheter an påverka 
sina arbetsvillkor, samverkan mellan 
skolan och annan kommunal verk
samhet, minskad byråkrati . 

Uppgörelsen innebär an staten 
erbjuder kommunerna stimulans
bidrag på 300 miljoner om året i tio 
år, totalt tre miljarder. 

An nationella behörighetsregler 
skall fastställas av riksdagen. 

All det skall utgå en special
deslinerat bidrag till kommunerna för 
skolverksamheten, samt att delta 
bidrag skall vara av minst samma 
storleksordning som idag. Detta bi
drag skall· vara kostnadsrelaterat och 
ta hänsyn till skiftande resursbehov 
pga t ex regionala skillnader, elever 
med särskilda behov osv. 

Att regeringen skall lägga fram 
ett program för hur de behov av fort
bildning som finns skall tillgodoses. 

An det skall finnas möjligheter 
att ingripa med sanktioner mot kom
muner som bortser frän de mäl och 
regler som gäller för skolverksam
heten, undervisningen och driften av 
skolorna. 

Uppgörelsen är naturligtvis en 
besvikelse för mänga Saco-lärare som 
hoppats kunna stoppa statens av
talsförslag genom att stoppa kom
munaliseringen. Men för skolvärlden 
är uppgörelsen bra. Den ställer nya 
resurser till förfogande, tvingar både 
staten och kommunerna att ta ett 
ökat ansvar. Den förödande trenden 
av nedskärningar och besparingar 
bryts. V pk har tvingat regeringen att 
börja förverkliga sina egna vallöften 
och fått gehör för vikliga delar av sin 
skol politik. 

V pk Lund, styrelsen 

Befogat polisvåld? 
Även om Karl Xll själv säkert 
inte skulle ha tillätit de
monstrationer i Lund under 
den tid han vistades här med 
hästen Brandklipparen och 
hunden Pompe, kan det väl 
ligga något i att även skumma 
element i våra dagar måste ha 
rätt att demonstrera och att 
alltså polisen är skyldig att 
upprätthäpa ordningen pä 
gatorna. Andä har man full 
förståelse för att ungdomar 
tänjer pä gränserna för städat 
uppförande inför den samling 
mvandrarfientliga rasister som 
den 30 november samlas i 
Lund, ty visst ska man stä det 
onda emot. 

I är verkade det vara ovanligt 
många unga tjejer som deltog i 
såväl motdemonstrationen, 
som avgick frän Clemens
torget, som i häcklingarna mot 
Karl XII-dyrkarna, vilket visar 
pä vidden av den kvinno
frigörelse som ägt rum sedan -
68. Mot denna kvinnokraft stod 

polisens gläfsande schäfrar, 
drägglande hästar, batonger 
och sköldar. 

En bit ovanför domkyrkan la 
sig en kvinna pä gatan för att 
hindra tåget, men det gick 
förstås inte. Nere vid Katte 
stoppades motdemonstranterna 
och stämningen blev spänd. 
Hundarna bet omkring sig och 
några polismän sprang omkring 
och slog hänsynslöst mot ung
domarna, av vilka en del fick 
ganska allvarliga skador. 
Sixten Mänsson rapporterar 

att 47 personer gripits och att 
mänga andra fått uppsöka 
läkare. Ordningens upprätthäl
lande har kostat skattebetalarna 
1,5 miljoner kronor. 
Lite undrande läser man att 

ingen polis skadats. Hur kan 
det då komma sig att polisen 
använde sä mycket väld? Man 
fick som ögonvittne det in
trycket att några poliser och 
hundar inte borde ha varit med. 

FH 

VPK och 30 november 
Tendensen från de senaste årens 30-
novembermanifestationer är alltför 
tydlig. Trots betydande motdemons
trationer fortsätter extremhögern sin 
uppvisning av 1718 års tänkande och 
klädmode. Samtidigt har konfronta
tionerna blivit allt allvarligare. I år 
skadades ett par personer. 

Som så ofta tycks de två kon
trahentema betinga varandra. Genom 
motdemonstrationen lyfter vi fram 
dessa töntar till förstasidess toff. Flera 
b lan d dem ser troligtvis också den 
stora motdemonstrationen som ett 
intyg .På att de utgör en potentiell 
kraft 1 samhället. Denna uppmärk
samhet är detta sorgliga sällskap ej 
vart. 

Vi bör också inse att motdemon
strationen drar till sig människor som 
har en alldeles egen uppfattning av 
vilka metoder som är lämpliga för att 
stoppa 30-novem berföreningens 
marsch. Uppenbarligen kontrollerar 
inte arrangörerna händelseutveck
lingen under kvällen. Nu kan man 
säga att motdemonstrationen inte kan 
ta ansvar för vad vissa orosstiftare 

hittar på. Men faktum kvarstår att 
motdemonstrationen genom att dra 
samman mänga människor underlättar 
för dem som vill ställa till kalabalik. 

Bättre vore om vi kunde stänga till 
fönster och dörrar och låta dessa herrar 
marschera ostört och i tysthet genom 
Lunds gator. Göteborgs och Stock
holms skinheads hade snart räknat ut 
att de kunde få ut mer av sina tåg
biljettpengar på hemmaplan. Kvar 
hade vi haft ett snabbt åldrande säll
skap akademiker och reservare. 

Mitt förslag är att Vpk fortsätt
ningsvis ej verkar för manifestationer 
i Lund kvällen den 30 november. 

Varför inte bekämpa 30-novem
berföreningen och det de står för vid 
andra tillfällen och på andra sätt? 

Sedan tycker jag inte att vi bör 
prata skit om invandrare. Karl tolv 
var ju sonson till en tysk och hade 
mänga invandrare i sin tjänst. Varför 
inte gå ut med en affisch i november 
1990 med Karl XII och texten "En 
rejäl Karl visar sig ofta vara in
vandrare"? 

Jönsson 

Vad Karl XII från sin himmel åsyftar är hans tid somflylaing i 
Turkiet efternederlaget i Poltava. 

Värpinge, 
Lund växer västerut. Trots att 

vpk länge varit emot en ut
byggnad på Värpinge, byggs 
det nu för fullt utanför kraftled
ningen vid Gräsparvsvägen . 
V pk kunde alltså inte hindra att 
staden växer. 

Men det var kanske ingen som 
hade trott det heller. Idag är 
läget lite annorlunda än i början 
av 80-talet, när de flesta ville 
värna om Lund som en små
s t ad, som inte skulle tilläta 
förväxa sig pä avfolknings
bygdernas bekostnad, dvs 
Norrlands och Österlens. Nu 
gäller Lund för att vara en 
bättre storstad än t o m Malmö, 
och med en potentiell utveck- ~ 
lingskraft som kan mäta sig ~~ 
med Stockholms. Sädant fagert 
tal smickrade givetvis lo
kalpolitiker, som länge sett 
Lund som den ankdamm staden 
är, men som h aft tillväxt-
filosofin som rättesnöre. 

Dit har hittills hört so
cialdemokrater och moderater, 
de trägna betongpartisterna, 
men de har nog börjat få lite 
ovänt~t sällskap pä senare tid. 
Frågan är nämligen om inte 
bara folk- och centerpartister 
idag vill stadens expansion, 
utan kanske också vpk? Det 
verkar nu bara vara miljöpartiet 
som envist kämpar emot den 
pågående "utvecklingen". 

Vpk trött på nej? 
Sanningen är väl att vpk är 

splittrat i frågan. Somliga 
lockas av att äntligen få vara 
med där det händer något, där 
det sjuder av aktivitet och 
kreativitet, det nya honnörsor
det. Man är trött pä att ständigt 
säga nej till allting, och en del 
gör det inte ens till EG. Medan 
andra oroas av de miljö- och 
sociala problem som kan bli, 
och som hittills med viss lag
bundenhet blivit följden av en 
ohämmad tillväxt: rovdrift, 
utarmning och annat elände . 
Ytterliga andra försöker delta 
pragmatiskt i kommunalpoli
tiken och påverka utvecklingen 
sä gott det går. 

Frågan om Lunds utbyggnad -
vadan och varthän och huru 
mycket? - har stötts och blötts 
pä det ena års- och med
lemsmötet efter det andra i vpk. 
Samtidigt har kommunens 
tjänstemän varit lika splittrade i 
frågan um varthän. För som
maren gällde utbyggnad norrut, 
men efter sommaren, då Lund 
fått en nya stadsbyggnadsdirek
tör, var det plötsligt österut 
staden skulle växa. 

Kan vpk påverka? 
Har märme vpks kluvenhet 

påverkat tjänstemännnen, eller 



Lund och världen 

är det tvärtom? Eller är det nå
gon inneboende tidens anda 
som inte längre gör de leninis
tiska sanningarna till klara 
vägvisare? Utvecklingen i Öst
europa, som vi kanske inte ska 
fördjupa oss i när det gäller 

Lunds utbyggnad, visar dock 
att något nytt är på gång . 
Tjänstemännen lyssnar inte på 
vpk, har vi länge trott. Men 
kanske ändå - en fast och klar 
linje som vpk drivit i många 
frågor, har till slut satt spår. 
Bokstavligen, när nu alla är 
överens om ett spår till Dalby! 
Men börjar då vpk vackla, ja då 
vacklar hela översiktsplanen. 

Hybris! Så kan det väl inte 
vara !? Jo, men idag är det trots 
allt vpk som tillsammans med 
socialdemokrater och miljöpar
tister har majoriteten i Lund! 
Efter 34 år av borgerligt styre! 
Vad gör vi då av denna situa
tion? Sitter och gnetar med små 
"nej" och reservationer mot all 
utveckling? - Nej, så kan vi 
faktiskt inte hålla på längre. Det 
är trots allt skillnad på att driva 
oppositionspolitik och om att få 
vara med och forma en stad i 
ett sällsamt gynnsamt läge. Om 
vi nu får - för det största arbe
tarpartiet. Ja, det kan vi nog 
påverka, det har bud
getförhandlingarna visat! Låt 
oss fortsätta trycka på, det finns 
tillräckligt många kloka so
cialdemokrater som inser att de 
behöver vpk som bunds
förvanter, när deras opi
nionssiffror sjunker till de 
lägsta på 25 år. 

Värpinge då? 
I korthet säger vpk idag ja till 

en utbyggnad på Värpinge . 
Vpk har i allians med borgare 
och miljöpartiet slagits för 
djurhållning på Värpinge gård. 
Ursprungligen för att ordna en 
stadsbondgård liksom på norr. 
Men borgama och miljöpartiet 
vill istället att arrendatorn, 
familjen W essner ska kunna bo 
kvar och driva en privat häst
gård. 

När nu miljö- och hälso
skyddsnämnden envist, men 
också entydigt visat att hästar 
kan skapa svåra allergiproblem, 
tycker vpk det är dags att säga 
ifrån att vi inte ska ha hästar 
där. Men andra djur, får, grisar 
och höns får vi ingen majoritet 
för, och därför stöder vi idag 
det ursprungliga förslaget att 
bygga om Värpinge gård till 
skola för den nya stadsdelen. 
Detta har socialdemokraterna 
hela tiden arbetat för. 

Läget för skolan är betydligt 
bättre än söder om Troll
ebergsvägen. Men majoriteten 
har uppenbarligen bundit upp 
sig med löften till familjen 
Wessner. 

Illvilligt? 
Om inte borgare i andra 

nämnder, kommunstyrelsen el
ler fullmäktige gör en annan 
bedömning, vill ledande so
cialdemokrater tolka deras be
teende som att de vill sätta en 
käpp i hjulet för att Värpinge 
ska bli en bra stadsdel med 

skola i mitten; för att visa att 
socialdemokrater och vpk inte 
kan planera staden. 

Vi får hoppas att detta är en 
illvillig konspirationsteori. Om 
det ligger något i den, varför 
söker då borgama stöd hos 
miljöpartiet? 

Det är beklämmande att 
miljöpartiet inte inser vilken 
björntjänst de gör genom att 
envist vilja behålla en bit av 
"livet på landet" i den nya 
stadsdelen. Trots att hästgården 
knappast blir någon tillgång för 
dess invånare, utan bara en 
privat och sluten inrättning för 
dem som vill hyra in sina rid
hästar där. 

Bättre linje 
Jag uppmanar miljöpartiet att 

ansluta sig till en linje som 
chans att få en bättre majoritet, 
nämligen: 

att arbeta för skola på Vär
pinge gård, 

att den kringbyggda gårdens 
tegelbyggnader bevaras intakta 
och varsamt byggs om för detta 
ändamål, 

att en stadsbondgård istället 
planeras i den Rasmussonska 
gården norr om Värpinge by. 

Thomas Schlyter 

) 

Hårda tag mot Åkerlund&Rausing 
Skärp kraven på Åkerlunds 
& Rausings.utsläpp, kräver 
man nu fran Klostergår
den . Det tillstånd som 
A&R har är från 1986. 
Sedan dess har rapporten 
om lösningsmederscancer 
kommit. Reningstekniken 
har utvecklats och utsläp
pen kan minskas ännu 
mer. 

I ett upprop kräver 
Klostergårdens byalag att 
länsstyrelsen ska ompröva 
beslutet från 1986 så att 
toluenutsläppen upphör 
omedelbart. Utsläppen av 
övriga lösningsmedel måste 
minskas till max 100 ton/år (nu 
är 800 ton tillåtna). Vidare 
krävs att plaströken ska renas 
till 97 procent (nu finns inga 
krav alls på rening). 

Uppropet finns på en affisch
bock i Klostergårdens centrum 
så att alla som bor på området 
kan underteckna det. 

Sanitär olägenhet 
I samma upprop ställs också 

krav på miljö- och hälso
skyddsnämnden. Man vill att 
lukten och sotet från fabriken 
ska klassas som sanitär olägen-

het. lJet betyder att lukten och 
sotet ska bort. 

Många vittnar om att lukten 
är särskilt intensiv sent på 
kvällarna, och man undrar vad 
det egentligen är som Å&R 
släpper ut genom sin skorsten. 
På alla möten om utsläppen 
påpekas alltid från många 
boende hur onormalt smutsiga 
fönstren blir och hur snabbt 
filtren i "friskluftsintagen" blir 
svarta. 

Kommunen bör kont
rollera 

Andra krav från byalaget är 
att kommunen ska ta över 
kontrollen av företagets ut
släpp. Nu är det länsstyrelsen 
som har ansvar för att utsläppen 
kontrolleras. Men länsstyrelsen 
gör inga besök för att se hur 
produktionen och reningen går 
t:JI. Den litar helt på företagets 
uppgifter. 

Kontrollen av företaget går 
till så att bolaget skickar in 
uppgifter på hur mycket de har 
köpt av olika ämnen, exem-
pelvis toluen. Sedan räknar ~~ 
länsstyrelsen ut hur stora ut- ~ ~ 
släppen blivit. ~ If/J. 

På Klostergården är tilltron till f" ,Al ill 

Å&R:s egna uppgifter inte 

särskilt stor. Kontrollen måste 
skötas av en lokal myndighet 
som känner ansvar för oss som 
bor i kommunen. 

Analysera mätningar 
Ytterligare ett krav ställs på 
miljö- och hälsoskyddsnärnn
den. Det gäller de mätningar 
som gjordes av luften på 
Klostergården förra vintern. 
Mätningen kom till efter en 
vpk-motion och resultaten har 
inte analyserats, trots upp
repade påstötrtingar från Jasn
Eric Mattson (vpk) och Geirid 
Fiskesjö (c) i nämnden. 
"Lyxmätningar" har förvalt
ningschefen Bengt Hansson 
kallat dem. 

Nu kräver man från byalaget 
att mätresultaten analyseras och 
att de ska leda till åtgärder. 

Att samla in namn och skriva 
på listor lönar sig. Förra 
gången det samlades in namn 
mot Å&R:s utsläpp var det vpk 
som tog initiativet. Då skrev 
1400 människor på. Det ledde 
till att Å&R tvingades minska 
utsläppen rejält istället för att 
öka dem. 
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Ka r i n Blom 
lJ'l r da väge n 0 : 85 
223 71 Lund 

Namnförslag 
Det var ju så att riksdagen i 
början av året beslöt sig för att 
läramas på grund- och gymna
sieskola anställning också i 
fortsättningen skulle v ara statligt 
reglerad 

och det var ju också så att den 
nye skolministern inte gillade 
det beslutet, och då tänkte jag 
an 

om det var så att Göran Pers
son tog kontakt med några av 
fackförbundsledarna på skol
området för att diskutera ett an
nat sätt (topparna i förvaltning 
och fackföreningsrörelse beslut
ar) än det gamla vanliga (riks
dagen beslutar) för an få lärarna 
kommunaliserade och 

om det var så att Romilson, 
som han sade i en SDS-intervju 
i förra veckan, satte ett pris på 
uppgörelsen och 

om Vpk ser till att detta utslag 
av s k politisk skicklighet tvättas 
vitt i riksdagsbehandlingen i nä
sta vecka 

skulle inte Vpk i samma stund 
kunna lansera sitt nya namn 

Vänsterpartiet korporativist
erna (eller borde det heta "kor
poratisterna"; kanske kan VB, 
ja, någon i dess redaktion, upp
lysa en halvbildad?). 

Far och Flyg! 
Pelle Hallstedl 

SVERKER O, forts fr sid l. 
abstrakta vändmngar om 
samförstlnd, kompromisser osv. 

Sverker Oredsson, som inte 
minst vi vpk -are känner från en rad 
sammanhang de senaste decennierna, 
hade tittat på TV kvällen innan och 
f!ltt veta att en total mobilisering 
pågår i Actdis Abeba. Hela folket 
beväpnas. Pojkar rycks från sina 
hem eller hämtas ur skolorna, får 
vapen och skickas ut som kanon
föda. 

- Är detta ett inslag i fredsf
örhandlingarna för att stärka rege
ringssidans ställning?, undrade han. 
Och är det över huvud taget sant? 

När fienden kommer med vapen 
och rycker fram mot ens hus måste 
man ha rätt att mobilisera, svarade 
ambassadören, tydligen syftande på 
befrielsearmen från Tigray som när
mar sig Addis Abeba. - Det är inte 
bara vi som mobiliserar. På båda 
sidor pågår en total mobilisering. 
Detta konstaterande stod i total 
kontrast till den tidigare beskriv
ningen av "The Peace Process", även 
om denna beskrivning i huvudsak 
syftat på förhandlingama om Eritrea, 
där striderna varit obetydliga de se
naste månaderna, frånsett etiopiska 
bombangrepp mot civila. 

Spänningen steg i lokalen. En 

Kommentar: 
Halvbildningen i lärarkåren är ett 
växande problem - se vår reporters 
grammatiska kritik av ett flygblad i 
förra numret. Tyvärr är heller inte 
VBs bildning vad den borde, men vi 
har konsulterat ordböcker samt ex
penis på nordiska institutionen. För
står vi dem rätt är "korporativistisk" 
den naturliga formen med många 
paralleller: "primitivism" o dyl. Det 
synonyma "korporatism" finns också 
men är ovanligare. Dess mest på
fallande användning är kanske i Jörn 
Svenssons bok "Korporatismen och 
den borgerliga klassdiktaturen" 
(1969). Men detta får kanske beteck
nas som ett av Jöms blindspår. Ett 
annat och aktuellt är ju tesen att 
övergången till socialismen är oåter
~allelig. 

Horn i sidan till 
Lucifer? 
Surkarten Lucifer påminner mej om 
en dissident som en gång var med i 
en social distriktsnämnd där jag var 
ordförande. Med en aldrig sviktande 
känsla för småsaker kunde han para
lysera inte bara stackare vars ärende 
vi hade att behandla. Med knappo
logisk småskurenhet kunde han för
vandla ett förmodat tvåtimmarssam
manträde till en lång eftermiddags färd 
mot natt. Nedbrutna lämnade tjänste
männen sammanträdet en efter en, 
snyftande om Arbetsmiljölagen. 

Diskrepansen mellan marxismen 
och Namnlagen kunde uppröra ho
nom länge. Frånvaron av klassanalys 
i utskänkningsärenden störde honom 
påtagligt. Alla försök till tillmötes
gående betraktades som repressiv to
erans. Dessutom påminde han på av
stAnd om Lenin. 

Syn_d du inte blev ordförande, 
Sten. Aven små bidrag till majori
tetsskifte mottages med tacksamhet! 

Lars Bergwall (c) 

Svar 
En äkta berg wallare! 

Lucifer 

hetsig Mengistuanhängare i Che 
Guevarabasker undrade vad reger
ingen gjorde mot alla dessa grupper 
som rest stg, afarer, aromer. 
somalier. tigrayaner. Det var ju inte 
längre Eritrea som var 
huvudproblemet. Han tycktes 
hoppas att motståndet skulle kunna 
undertryckas genom raska väpnade 
aktioner. 

aron i salen tilltar 
Ninna Widstrand, blev den som 
slutgiltigt bröt den distanserade aka
demiska artigheten, genom att be
skriva hur "dödsskrämd" Mengist u 
hade verkat när hennes fredsdelegat
ton besökt honom och diskuterat 
fredens problem. I ganska upprörd 
ton krävde hon nu, att Mengistu 
skulle tillåta biståndsorganisationer
na att skicka livsmedel till de sväl
tande i de norra regionerna, särskilt 
Tigray och Eritrea. Hon hoppades 
också på ett framtida miljösamarbete 
mellan statema på Mrikas horn. 

Under hennes fråga tilltog oron i 

December
vandringen 
Vi medger att vi tog en chans 
när vi propagerade för decem
bervandringen i förra numret 
och lockade med bl a dessertvin 
och bildade samtal. Dvs det 
första kunde vi ju ordna själva, 
men det andra? 

Men det gick vägen! Anmäl
ningarna har börjat strömma in 
och det kommer vandrare som 
är bildade inom områden som 
datorer, svensk poesi, rysk ro
mankonst, biokemi, lingvistik 
och motorvagnar. Så det kan bli 
stimulerande runt lägerelden 
medan gulaschsoppan sjuder. 

Preliminärt lämnar vi Lund 
med SJ-buss lördag 16.12 kl 
9.08, vandrar Sjöbo-Skurup 
och återkommer med tåg sön
dag eftermiddag. 

Vid dåligt väder inställes na
turligtvis vandringen. Vad som 
är dåligt väder avgörs av Gun
nar Sandin, te! 135899, som 
även tar emot anmälningar och 
ger information. 

Giftas i jul? 
Thomas Schlyter har just fått 
hem en tjock bunt vigselfor
mulär, berättar han . Thomas är 
vpks, av kommunen utsedde 
förrättare av borgerlig vigsel 
och tar gärna emot fler upp
drag . De par som han hittills 
har vigt lär f ö fortfarande hålla 
ihop. 

-PilOTOKOLL vid borgerl ig vigsel 
fOtrOnod, datum 

ei:W.ö~~~·~~mme..l~ 
Ru-~ for w1~ln 

- ~cl'\~~1\.. . . .. . .. 
V~gMifOt'rOftONl 

-~~ $~~~~~~P.I':L .. 

salen, många röster höjdes och Ru
bensson sträckte hyschande ut sina 
händer. 

Ambassadören svarade med an
strängt lugn, att han inte varit när
varande vid mötet med Mengistu och 
därför inte kunde kommentera det, 
samt att några bistAndssändningar 
till Tigray och Eritrea inte var aktu-

Ordningen återskapades genom 
att Björn Knutsson höll ett tacktal. 
Många avstod från att delta i de ar
tiga applåder som följde. Min sido
kamrat viskade: - Det värsta är att 
man inte kan veta om han står för 
vad han säger. Kanske kommer han 
att vara avhoppad i övermorgon pre
cis som den förre etiopiske ambas
sadören. 

I kapprummet gick 
diskussionens vågor höga under 
ansträngningarna att ftnna kläderna 
på de överfulla hängarna. 

Gunnar Stensson 

POSTTIDNING 

SKOLDEBATI. Forts fr sid l. 

begärt utträde ur vpk Lund. 

De aktuella händelserna i Öste
uropa kastar sin skugga över 
vpks stundande kongressdebatt 
Vi har uppenbarligen inte mo
nopol på sanningen, sa Rolf 
Nilson. Det manar till ödmjuk
het inför andra ideologier. Och 
det tycks finnas motsättningar 
som står över klasskampen, t ex 
den o.m de globala miljöfrågor
na. Aven det färska partipro
grammet behöver skrivas om på 
en del punkter. 

Och hur ska vpk Lund nu 
profilera sej inom partiet, und
rade en annan. Förr har det varit 
genom vår kritik av Sovjet. Nu 
delas den av alla. 

Intifadahn 
det palestinska upproret startade 
för två år sedan. På tvärsdagen 
på lördag arrangerar palestinska 
studentförbundet ett fackeltåg i 
en demonstration i Malmö kl 
15.30. Samling vid Stadstea
tern. 

4 biljetter till Waterboys på Mejeriet 
söndag kl 21 på Mejeriet. 150 kr styck. 
Ring 137006. 

VPK IF. Lö 9.12 kl15-17 på Lerbäcks
skolan. 
RÖDA KAPELLET. Sö 10.12 kl 18.45 
rep på Kapellsalen: fredslåtar (se 
nedan). nyår och Dunajevskijs "Cirkus· 
(ny). Ti 12.12 kl 18.45 fredsspel 
utanför domkyrkan: Dona nob1s, An 
die Freude, Desertören, Marche ma
cabre, Myrtia. Nyårsfesten (hos Finn & 
Co) ser lovande ut! Och "Han som 
blev över" i Limhamn 31.3.90! 

Kompol har möte må 11 .12 kl 19 på 
vpk-lokalen. Beredning av kommun
fullmäktige. 

!VECKOBLADET Il 
Detta nummer gjordes av Finn Hag
berg och Gunnar Sandin. 

Kontaktredaktör för nästa nummer (ett 
dubbelnummer, det sista fö re JUl) 
Gunnar Sandin, tel135899. 
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