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Socialdemokraterna 
OCH SEMINARIET 
På byggnadsnämndens samman
träde i onsdags gjorde social
demokraterna en ny kovändning i 
frågan om folkskoleseminariet. 
Nu vill de riva. 

Nyss var de ense med de andra i 
nämnden om att byggnaden borde 
bevaras. Kommunalpolitikerna 
tycktes få stöd gentemot lands
tingskollegerna genom det förslag 
som hade gjorts av den ansedda 
arkitektfirman White, enligt vil
ken seminariet kunde finnas kvar 
och få en meningsfull användning 
samtidigt som klinikerna fick en 
stor, funktionell tillbyggnad och 
det bereddes plats för en välbe
hövlig sjukhuspark. 
Men nu har socialdemokraterna i 

landstinget tydligen lyckats över
tala partikamraterna i byggnads
nämnden. Eller åtminstone Larry 
An do w. Det verkarnämligen som 
om hans kolleger följde partilin
jen under stor vånda, och de var 
inte glada över att Thomas Schly
ter(v) genomdreven votering som 
visade åsiktsbytet svart på vitt. 
"Härtill är jagnödd och tvungen", 
mumlades det på ett håll, och "nu 
får vi väl stämpeln betongparti 
igen". 

Jo, det kan ni lugnt räkna med. I 
ljusetaveratidigareerfarenheteri 
branschen är detförvån ande att ni 
vågar er på en sådan självmords
linje. Och även om partipiskan 
tvingade fram enighet i nämnden 
lär det inte gälla hela partiföre
ningen. Eller hade ni tänkt att den 
nya ordföranden i Gamla Lund, 
den aktive socialdemokraten 
Bengt Pamp, skulle debutera på 
sin post med att förespråka semi
nariets rivning? 

Mendetärtristattbeliövamoti
vera en annan linje med val
taktiska hänsyn. Det allra tråki
gaste är ju att Larry An do w & C o 
inte förmår att uppskatta värdet 
av att blanda nytt och gammalt, 
det principiellt önskvärda i att 
återanvändaett gediget gammalt 
hus med vissa arkitektoniska 
kvaliteter. 

Det inträffade exemplifierar 
Larry Andows svaghet som poli
tiker, liksom svagheten hos det 
parti som har gjort honom till en 
av sinaledandekommunala före
trädare. 

Till Lund l maj f 

Bo Hammar och 
Ylva Johansson! 
De båda av vänsterpartiets stockholmsdistrikt ratade riksdagsleda
möterna Bo Hammar och Ylva Johansson från Stockholm blir 
talare på vänsterpartiets första maj l Lund. 

Det blev klart efter det attvänster
partiets styrelse unalat önskemål 
om att få någon av dem till Lund. 

Demonstrationen utgår tradi
tionsenligt från C lemenstorget kl 
14.00 och går till stortorget där 
det avslutande mötet hålls om
kring kl14.30. Bland övriga talare 
märks dr Gert Andersson från 
Palestinagruppen i Lund, som ta
lar om läget i Palestina. Appeller 
om Kurdistan och de baltiska sta
ternas kamp kommer också att 
genomföras. Undersåväldemon
strationen som vid mötet spelar 
Röda Kapellet en repertoar som 
speglar läget i vänsterpartiet i dag: 
tradition och förnyelse. 

Gamla bekanta 
Till traditionen hör också huvud
banderollen: Arbetarpolitik- So
cialism. Bland övriga förstamaj
banderollermärks "Röd politikför 
grön miljö", "Sovjet ut ur Balti-

kum", "Erkänn Palestina- Stöd 
PLO", "Stoppa folkmordet i Kur
distan", Arbete åt alla-jobbenkvar 
i Skåne", "Nej till EG- Ja till Eu
ropa", "Inget arbete ingen frigö
relse K vinnor kämpa för jobben", 
"Sex timmar arbetsdag" och den 
lokala och populära parollen 
"Bilfri innerstad". 

Öppethus 
Lika traditionsenligt är att stads
hallen för dagen förvandlas till 
politiskt cafe medhem bak t, kaffe, 
theochsmörgåsar.Öppetkll2-17. 

Återvinn framtiden 
Veckan före första maj distribue
ras ett flygblad i Lund som be
handlar några av de viktigaste 
lokala valfrågorna. Till dem hör 
definitivtmiljön och vi kan härtill 
läsning rekommenderaintilliggan
de artikel av Karin Svensson 
Smith. 

o 

Atervinn 
framtiden 
Denkommande valrörelsen präg
!ar 1-majfirandeti år. Förutomatt 
föra fram sina krav kan vänstern 
denna gång glädja sig åt några 
framflyttade positioner på mil
jöområdet 

Äntligenhar socialdemokrater
na kunnat tukta sin bilfalang och 
ansluta sig till vänsterpartiets 
gamlakrav på ett bilfrittcentrwn. 
Ett annat bra beslut är att vind
kraftverken Anna och Bella ska 
få fem systrar. Försöken med 
kompostering av hushållssopor 
på NorraFäladen och solgårdar
na har slagit väl ut. Det kommer 
att leda till att miljövänlig sop
hantering kan påbörjas i fler 
bostadsområden. Förverkligas 
landskapsvårdsplanen för Höj e å 
kommer jordbrukets vattenföro
reningar attminska samtidigtsom 
åkerlandskapet blirmernjutbart 

Toluenstopp 
Åkerlund & Rausing har slutat 
använda toluen, trots att de ännu 
har länsstyrelsens tillstånd att 
fortsätta utsläppen. Det sista vi
sar att miljökamp ofta leder till 
framgång, bara den är tillräckligt 
konkret och envis. 

Lövsprickningen har just bör
jat, vilketmånga förstamajtalare 
säkert kommer att associera till. 
När grönskan är som skirast är 
det lätt att avfärda skogsdödslar
men som domedags profetior. Gå 
då närmare trädstammarna och 
se hur sjukligt gröna de är av 

forts sista sidan 



~KOMMENTAR 
Onsdagsklubben 
Veckobladet görs som bekant om onsdagskvällarna. A v det 
skälet känner vi oss tekniskt sett lite kluvna till den verk
samhet som nu har dragit igång under namnet Onsdagsklub
ben. Vi vill rapportera om vad som sägs och görs där, men 
det är inte alltid säkert att vi lyckas göra aktuella refererat så 
som vi kunde den här veckan. 

Men detta är vår enda tveksamhet. Rent praktiskt är det fint 
att kunna räkna med ett jämnt tillflöde av stoff som intresse
rar våra läsare. Och framför allt: huvudsyftet med VB är ju 
att bidra till en fortlöpande vänsterdebatt i Lund. Det är 
självklart att vi uppskatiar en mötesverksamhet som har 
samma syfte. 

Vi gillar också den partiövergripande formen. Majoriteten 
på klubbens första möte i onsdags utgjordes av vänsterparti
ster, mer eller mindre aktiva och mer eller mindre kritiska 
till sitt parti. Men mötet hade även lockat åtminstone en ak
tiv miljöpartist och några f d medlemmar av Solidaritetspar
tiet, som tidigare heue SKP. 
En enda av mötesdeltagarna deklarerade ingen aktuell eller 

förfluten partitillhörighet Detta kan synas ironiskt. Upprin
nelsen till Onsdagsklubben var ju Bo Hammars, Marg6 
Ingvardssons och Ylva Johanssons avhopp i protest mot att 
vänsterpartiet i första hand breddade sej mot de kvarlevande 
eller nyss nedlagda "smågrupperna", inte mot den partilösa 
vänstern eller de kritiska socialdemokraterna. Den potentia
len är mycket större har det sagts- även om motiveringen 
för kritiken främst har varit politisk och inte taktisk. Men det 
finns kanske inte så många organisations- och aktivitetsbe
redda personer som man ofta har föreställt sej i den skära 
zonen mellan v och s. Detta var f ö en lärdom som den tun
daaktuelle Bo Hammar (l maj) och hans fåtaliga kamrater i 
Socialistiska förbundet kunde dra redan på 1960-talet. 

Vid sitt besök i Lund härförleden berörde Hammar flyktigt 
det projektet och beklagade au Sverige inte fick något parti 
av dansk och norsk SF/SV-typ. Det kan man förvisso göra, 
men frågan är vad som hade varit annorlunda i dagens 
situation för den svenska vänstern. Ännu för ett halvt decen
nium sedan väckte Socialistisk Folkepartisväljarframgångar 
undran och beundran här i Sverige, men efter höstens sven
ska val är de båda partierna SF och v gissningsvis av samma 
procentuella storleksordning, och när det gäller medlemsak
tivitet och politikformulering står de inför mycket likartade 
problem. Kommunismens fall har inte lämnat vänstersocia
lismen eller för den delen socialdemokratin oberörd. 

Vi har redan deklarerat vår tro att vänsterpartiet ökar rejält i 
höstens val, inte så mycket för sitt specifika budskap utan 
till följd av det politiska systemets allmänna omvandlingar. 
En ny, konkurrerande partibildning skulle nog inte vinna 
många promille av vllljama. ens i Lund- förutom att den 
redan fmns, i form av Arbelarlistan. 

Men så är Onsdagsklubben heller inget försök till utbryt
ning eller fraktion, som uttrycket löd i den kommunistiska 
traditionen. Klubben vill vara ett obundet, lokalt forum för 
en diskussion om vänsterns förnyelse och möjligheter. Det 
är ingen tvekan om att den diskussionen behövs, att den be
rör långt fler än de organiserade vänsterpartistema och att 
den underlättas av att föras just i ett obundet sammanhang. 

Från VB uppskattar vi alltså initiativet Onsdagsklubben 
och önskar den lycka till. 

Sälj varor, 
inte landet! 

Jag skriver för att fåsta läsarnas 
uppmärksamhet på några uttalan
den i den kampanj som en av 
Sveriges största tidningar, Syd
svenska Dagbladet i Malmö, be
driver för att Sverige ska överge 
sin utrikespolitiskalin je av allians
frihetoch neutratiteL Sydsvenskan 
är förvisso inte ensam om att ha 
åsikter i sädana ämnen: landets 
samtliga media, de fyra stora par
tierna, näringslivets samtliga or
ganisationer samt fackförenings
rörelsen i dess helhet förespråkar 
medlemskap i EG. Dock: detriks
dagsbeslut som togs i december 
1990 om svensk medlemsansö
kan har klart uttalat att Sverige 
intekandelta ienförsvarspolitisk 
allians. 

sydsvenskans politiske chefre
daktör Per T Ohlsson skrev i sin 
artikel"Farväl till neutraliteten" i 
söndags att den svenska förhand
lingslinje som grundas på riks
dagsbeslutet är bankrutt. "Att, 
vilket nu sker, göra gällande att 
medlemskap i EG går att förena 
med 'alliansfrihet i fred syftande 
till neutralitet i krig' är politiskt 
bedrägeri." Det går inte att som 
fullständig medlem sitta med i de 
organ som är överordnade de för
svarspolitiska organen av typ 
Västeuropiska Unionen om man 
inte aktivt deltar i försvars samar
betet. Och f.ö. menar Ohlsson, så 
är det kanske inte denna union det 
gäller, det är helt enkelt NATO. 
Vi måste börja vänja oss vid tank
en att "Sverige på något sätt 
kommer att ingå i den säkerhets
struktur som i dag utgörs av 
NATO". 

Jag delar inte Ohlssons värde
ringarochhans förhoppningarom 
en modig svensk uppslutning i 
kampen för de västerländska vär
dena. Men det hemska är att han 
harrätt i sin analys om innebörden 
av medlemsskap. Det är lögn och 
bedrägeri att låtsa som om man 
kan vara med i EG och inte bli 
säkerhetspolitiskt uppknuten till 

de europeiska stormaktema och 
NATO. Jag har hittills inte sett 
några kommentarer till Ohlssons 
inlägg. Han har sagt att kejsaren 
inte har några kläder och då blir 
väl resultatet tystnad. När det gäl
ler neutralitet och EG brukar det 
hänvisas till Irland, som redan är 
medlem, men irländsk neutralitet 
handlar om distans till Storbrita
nien och kan inte järnföras med 
svensk. 

Än sen då säger möjligen någon 
av nytänkarna, vad är det för fel 
påNATO, vi bordenogomvärde
ra det också. Jo, så kan man reso
nera. Menjag är övertygad om att 
en majoritet av Sveriges befolk
ning inte tänker så och inte vill 
överge Sveriges 150-ärigautrikes
politiska linje. Men vi har väl inte 
varit särskilt neutrala, tänk på e f
tergiftspolitiken till tyskarna, tänk 
på Catalinaaffåren säger andra. 
Nej, Sveriges politikharinte varit 
spikrak, en liten statiklämmellan 
stormaktsblock fårmanövrera ef
ter läglighetoch överlevnadsmöj
ligheter, men våra pragmatiska/ 
fega avsteg frän neutralitetslinjen 
motiverar inte att den överges som 
huvudprincip. 

Ytterligare en sak. I debatten sägs 
nu att när konflikten öst-väst är 
mindre aktuell genom Sovjets 
sammanbrott som världsmakt så 
har vi ingen att vara neutrala mot. 
Visst är öst-västläget förändrat. 
Men kvar står konflikten nord
syd.ManskainteöverdrivaSveri
ges roll som brobyggare där, men 
Sverigeharperiodvis gjort viktiga 
internationella insatser i Asien, 
Sydamerika, Södra Afrika. Går vi 
in i EG och jobbar oss politiskt 
samman med de gamla kolonial
maktema så är det slut med det. 

Varför ska vi då gå in i EG? Jag 
citerarvaden av grundarna av Nej 
till EG-rörelsen sa i radio härom
veckan: Vi i Sverige ska så klart 
sälja våra varor, men vi ska inte 
sälja värt land. 

Sten Henriksson 



Om EG på Onsdagsklubben 

Nyckelfrågan: vad vi vinner, vad vi förlorar 
Lite mer ekonomisk rationalitet, efterlyste ekonomen och statisti
kern David Edgerton i diskussionen om svensk EG-anslutning. 
Både vänstern och hgern har intagit onyanserade och delvis emotio
nellt grundade ståndpunkter. Men vad vi bör göra är att bestämma 
vilka mål vi vill uppnå när det gäller t ex social välfärd eller miljö, 
och vilket pris vi är beredda att betala. 

Av den efterföljande diskussio
nen att döma var flertalet närva
rande villigaatt försökagöra denna 
rationella kalkyl. 

Ökad tillväxt med EG 
Det verkar ostridigt att ett fullt 
integreratEG skaparökad tillväxt 
påsininremarknad,menadeDavid 
Edgertoninledningvis. Gissning
arna ligger på mellan 4 och 8 
procent om året, vilket är betyd
ligt mer än vad Sverige har haft 
under senare tid. Ett skäl är de 
skalfördelar som storleken germen 
ett viktigare den ökade konkur
rensen. Diskussionen om matpri
serna har ju belyst vad vi redan 
visste, nämligen att Sverige är ett 
alltför litet land för att ha plats för 
en verklig konkurrens inom vikti
ga sektorer. Livsmedelsdistribu
tionen domineras av ett par kon
cerner. 

Vilken blir då effekten för de 
länder som inte får komma in, 
eller inte vill gå med i EG? Det 
beror bl a på vilka relationer de 
lyckas upprätta i form av handels
avtal och annat. Ett köpstarktEG 
skapar ju avsättning för de omgi
vande länderna. Men det finns en 
stark tendens till protektionism 
inom EG, som fallet ofta är inom 
stora stater eller statsförbund. 

En viktig tillväxtfaktor är ju de 
industriella investeringarna. Där 
kan vi konstatera att t ex Japan 
investerar mycket i EG men näs
tan inget alls i Sverige. Pengarna 
flyr vårt land för närvarande. 

Vikten av tillväxt 
Men är det då viktigt med ekono
misk tillväxt? De ännu EG-kritis
ka riksdagspartierna, miljöpartiet 
och vänsterpartiet, brukar hävda 
en annanrationalitet och en kritisk 
syn på tillväxten sådan den tradi
tionellt definieras och mäts. 

David Edgerton och de andra 

debattdeltagama ville emellertid 
slå vakt om det svenska välfärds
systemet, och han var pessimis
tisk om dess möjligheter i ett Sve
rige som isolerade sej. Den "al
banska" lösningen har visat sej 
misslyckad. 

Därmed är de enda praktiska 
alternativen EG-anslutning eller 
ett bra EES-avtal. Menredan detta 
skapar begränsningar. Om vi t ex 
skulle återinföra valutaregleringen 
vill EG inte sluta något avtal med 
oss, trodde David. 

Den sociala välfärdenhar alltså 
ett pris. Detsamma gäller miljön. 
Vi har även som EG-medlemmar 
rätt stora möjligheter till skärpta 
krav inom landet, bedömde han, 
men ett problem är att vi inte kan 
läggakostnadenfördetta på kapi
talet. 

Sänkta skatter för både företag 
och enskilda är ofrånkomliga. 
Båda blir ju alltmer geografiskt 
rörliga och Sverige kan inte avvi
ka alltför mycket, oavsett om vi är 
EG-medlemmar eller ej. 

De allvarligaste miljöfrågorna 
är förresten globala, och där spe
lar Sveriges tillskott rätt liten roll. 
Kanske är det viktigare att vi kan 
bidra till att hela EG får en bättre 
miljöpolitik. 

Neutraliteten 
David Edgertons inledning hand
lade huvudsakligen om ekonomi. 
Diskussionen berörde dock delvis 
det som just nu står i fokus, näm
ligenden svenskaneutraliteten och 
möjligheten att hålla sej utanför 
krig - se t ex Sten Henrikssons 
inläggidettanummer.Dethävda
des att ett nära samarbete mellan 
medlemsstaterna kan blockera 
enskilda försök till äventyrlighe
ter från vissa stater, som England 
eller Frankrike, och därmed verka 
allmänt fredsbevarande. Det finns 

andra sätt att bevara freden än att 
vara formellt neutral. 

Om denkulturella integrationen, 
möjligheten/önskvärdheten av en 
nationelllinje och identitet, sades 
föga denna gång. 

Månadsmöten 
En gång i månaden planerar Ons
dagsklubben att träffas, vilket 
innebär att det bara lär bli ett möte 
till i vår. Andra ämnen som kom
mer upp till diskussion, och där 
man anser att vänsterns hittillsva
randeståndpunkVerbehöverpro
blematiseras, är den offentliga 
sektorns framtid, lönebildnings-

j/--

processen och (naturligtvis) vilka 
alternativ till kapitalismen som det 
fortfarande kan finnas. 

Men det blir kanske skäl att 
återkomma till EG. Ett par av 
diskussionsdeltagarna var nämli
gen bestämda motståndare till 
svensk anslutning, och var inte 
beredda att ge upp på förhand inför 
alla argwnent om att den isolerade 
lilla nationalstatens tid är förbi. 

I andrahand 
Gr 

Seminarium i freds- och solidaritetsarbete 
Lunda-och Malmöavdelning
arna av Afrikagrupperna ocll 
Svenska Freds- och skilje
domsföreningen anordnar s k 
nord-sydseminarium 25, 26 
maj i Lund. 

För att få ett grepp om intres
set önskar arrangörerna nu 
snabbt få in preJuninära an
mälningar. 

Seminarierna kommer att 
vara organiserade så att de två 
dagarna är komplement till 

varandra men inte beroende av 
varandra. Därför är det möjligt 
att delta i bara den ena eller 
andra. Varje dag kommer det 
att vara föreläsmngar och dis
kussion i plenum på förmidda
gen. Alla föreläsningar kom
mer att hållas på svenska. 
Lunch ingår i avgiften och 
organiseras tillsammans. På 
eftermiddagen diskuteras i 
smågrupper. 

Ena dagen är temat KUL-

TUR. Sociala och kulturella 
förändringar i "tredje världen" 
orsakade av inlämmandet i 
världsekonomin och av bi
ståndspolitiken. 

Den andra dagens tema är 
EKONOMI och POLITIK: 
skuldkrisen, inte bara siffer
exercis, utan också politiska 
analyser, alternativa politiska 
ideer, tredje världens beroen
de av Internationella valuta-

fonden (IMF) och världsbank
en och varför. 

På lördagkvällen blirdetfest 
och stöd-pub på Smålands 
nation. Den ingår inte i semi
narieavgiften. Som kommer att 
vara låg. Bara 100:- fören dag 
och 150 kr för båda. 

Ovemattning kan ordnas. 
Anmäl ditt intresse genast. 
Bindande anmälan senast 10 
maj till SFSF, Box 1585,221 
01 Lund. 
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Behöver vi en ny 
Hardebergadebatt? 
I motsats till Thomas Schlyter (VB 
1991/13) tycker jag egentligen inte 
det Frågan om en hel stad med 
2500 bostäder och en befolkning 
på 5000-1 0000 människor ska 
byggas på kullarna kring ~ar~~
bergakyrka och bortrnotB1lle~Jar 
och Skrylle har ju stötts och b lotts 
inom vänsterpartiet Tvåmedlems
mötenhar avvisat tanken, det andra 
med ännu större majoritet än det 
första. 

Men eftersom frågan väckts 
måste något sägas. Det är säkert 
inte nödvändigt att trötta läsaren 
med en utförlig argumentering. 
Mina viktigaste skäl mot Harde
bergastaden har jag tidigare sarn
manfattat i artikeln "Som att byg
ga punkthus på Uppsala hö~ar" 
(VB 1990/2) och fOr den som m te 
sparar på så gamla papper kanjag 
hänvisa till Länsstyrelsens yttran
de över Lunds översiktsplan, refe
rerat i SDS 1991-04-09. Där 
sarnrnanfattasklartochkoncistde 
viktigaste argumenten mot en 
utbyggnad i Hardeberga: 

l. I motsats till i nordväst sak
nas i Hardeberga en infrastruktur 
som i så fall skulle få byggas upp 
från början till höga kostnader. 

2. En utbyggnad vid Hardeber
ga innebär på.tag.liga skador på 
kulturmiljöns riksmtresse. Platsen 
för det skånska landstinget är trots 
allt vårnärmaste motsvarighet till 
Uppsala högar. 

3. Det fmns inga större bebyg
gelsesamlingar kring vilka nya 
sarnhällsbildrlingar kan växa fram. 
En sådan ny bebyggelse inneb~ 
risker i form av sociala, ekonorm
ska och tekniska problem. 

4. Området kring Hardeberga, 
Billebjär och Måryds dammar är 
ett av de inte alltförmångarekrea
tionsområden som ligger i Lunds 
ornedelbara närhet och som kan 
nås med cykel eller till fots. 

Därtill kornmer att det f~ 
goda rnöj.lighet:r att förlägga en 1 
och för s1g rnouverad utbyggnad 
av bostadsbeståndet till andra, 
lämpligare platser i kommunen 
eller i angränsande kommuner. 

Varför vill då Thomas fortfa
rande ha en Hardebergastad? Jo, 
säger han: "Nu står det och f alle: 
med vänsterpartiet i Lund om v1 
ska få någon spårväg österut över
huvud taget." 

Man kan tycka att detta är att 

spänna kärran fOr hästen. En spår
väg ärvälingetsjälvänd~ål_utan 
ett sätt att lösa kornrnunikatmns
frågan fören bebyggelse som fmns 
eller som man av något skäl vill 
skapa. Men OK: Thomas ochjag 
arbetar ju båda inom den s k spår
vägsutredningen och ser gärna en 
spårväg österut. Ur den synpunk
ten kan frågan om ett ev. samband 
mellan Hardebergastaden och 
spårvägen vara berättigad. 

Men rätta svaret är inte det som 
Thomas ger. Vid två tillfäl~en h~ 
jag frågat stadsbyggnadsduekto
ren Anders Tingvar, om det är 
möjligt att få resandeunderlag för 
en spårväg, även om beby~gelsen 
läggs längre österut, t ex 1 J?alby 
eller Björnstorp. Svaret blev 1 båda 
fallenjakande,ävenomATnatur
ligtvis sa sig föredra Hardeberga
lösningen. 

Ett annat argument lyder: 
"Borde inte denna vackra plats 
vara ett bra läge för en ny bosätt
ning?"Menhurrnycketnaturskön
het kommer att fmnas kvar bland 
asfaltytorna när en stad av denna 
storlek står färdig? 

Till sist det parlamentariska 
argumentet, att vänsterpartiet på 
något sätt skulle vara tungan på 
vågen i Hardebergafrågan. Det~ 
jag inte heller s~er. Enligt 
uppgifter från trovard1gt ~ente.:
håll är centern inte entydigt for 
projektet. Är detta riktigt blir det 
ingen Hardebergastad, ?avsett hU: 
vänsterpartiet ställer s1g. Men Vl 

riskerar att tillsammans med so
cialdemokraterna få utkämpa ett 
förlorat Hardebergaslag. 

I kommunaktuellt 1990-01-25 
fmns ett uttalande om Hardeber
gastaden av Larry. Ando:-v (s): 
"V aren da liten hyacmt går m te att 
skydda. Vi har rätt att tolka lagen 
på vårt sätt. Det är det fma med 
d " en. 

Är det i detta sällskap vi vill 
hamna? 

Lars-Arne Norborg 

Lugnande ord 
Styrelsenförvänsterpartieti~und 
har lämnat ett remissvarpå Över
siktsplan fOr Lund (ÖPL) I detta 
svar tar vänsterpartiet klart av~ 
stånd från Hardebergastaden, 1 
enlighetrned,sornLars-ArneNor
borg skriver ovan, av medlems
rnöten fattade beslut. 

Något armat var heller inte 
väntat. 

Red. 

Karin Blom 
Ua rd a väge n D: 85 
223 71 Lund 

o • 
Atervinn 
framtiden 
forts från sid l 
algväxt, som gödslas av vägtrafi
kens kväveutsläpp. I flera år har 
bladen fällts för tidigt pga luftfö
roreningsskadorna. Det finns med 
andra ord gott om smolk i vårens 
glädjebägare. 

Konstgjord andning 
Ytterligare smolk är den ener
giuppgörels~ som ~ärnJa:~tspar
tierna har ruort Istället for att ge 
industrin och kraftbolagen ett 
klartecken i form av ett datum då 
den demokratiskt beslutade kärn
kraftsavvecklingen ska påbörjas, 
fortsätter slöserietoch elexporten. 
Reaktorerna i Ringhals och Os
karshamn har fått nya delar för 
mil jardbelopp. Detta är konstgjord 
andrling för de kärnkraftverk so~ 
annars snart skulle dö en naturhg 
död. Antalet kärnkraftverk i värl
denminskarstadigtsedannågraår 
tillbaka. Det beror på att de äldsta 
reaktorerna i USA tas ur drift för 
gott av säkerhetsskäl, samtidigt 
som det inte är marknadsekono
miskt lönsamt att starta nya. Bar
sebäcksverket är åldersstiget och 
blir allt obehagligare att ha som 
granne. Den politikertillsatta sä
kerhetskornrnitten borde snarast 
avge en rapport om kärnkraftver
kets tillstånd. 

Mänsklig kraft 
Nu gäller det att inte låta sig lam
slås av dystra besked. I stället gäller 
det återvinna den framtidstro som 
tidigare präglade arbetarrörelsen. 
Marknadskrafter i all ära -men de 
löser inte de stora miljöproble
men. För att det ska lyckas krävs 
rnänskligkraftbådeavindividuellt 
och kollektivt slag. 

Miljödelegationen för Västra 
Skåne har gjort ett imponerande 
arbete för att inventera miljöpro
blemen och föreslå åtgärder i 
anslulrling därtill. Forskarna har 
ett bestämt råd: 80procent av luft
föroreningarna i södra Sverige 
måste bort om vi ska kunna rädda 
näringsinnehållet i den skånska 
rnyllan,ornbokskogarnaskagrön
ska varje våroch om tätortsluften 
åter ska bli hälsosam att andas. 

Vägstopp 
För att uppnå detta irlst~~r 
vänsterpartiet i det krav milJo~o
relsen formulerat: J:lalvera vag
trafiken! Skrinlägg Öresunds bro
planerna. S~k allanya v~~sträck
ningari översiktsplanenfor Lunds 

POSTTIDNING 

kommun. Slopa alla onödiga för
packrlingar och satsa på återvin
ning och kornpostering så att sop
förbränningen kan upphöra utan 
att det blir gigantiska sopberg. 
Skärp den samhälleliga. kon?"()l 
len över att företagenfölJerrmlJO
skyddslageniställetförattsornnu 
naivtlita till företagens egna goda 
vilja. . 

Framför allt i höst: rösta mte på 
ett borgerligt parti, om du inte vill 
att besluten om en bilfri innerstad 
ska rivas upp. Korn med i första 
majtågets rniljökolonn. . 

Karin Svensson Smith 
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Begagnad cykel säljes 
En fernväxlad, 4 år garnmal Cres
cent damcykel med handbroms 
säljes för 1000:-. Cykeln är blå till 
fårgen och i bra skick. Ring Monica 
Bondeson 046/11 34 33. 

KOMPOL möte Må 22.4 kl 19. 15 
förberedelser Inför full miikt t ge . 

HANNAS FLÄKT Sö 21 .4. OBS rep 
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bcckcr 30.4 somt 1 mej . Reper
toor en l.förte ck ni ng (l dc röd) . 
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