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Arets l maj 

Lokalt & internationellt 
Lundavänsterns första maj präglas i år av lokala och internationel
la krav. Inte mindre än tre tal ägnas åt den internationella politiken 
och förstamajatTischen ägnas helt åt kravet på bilfri innerstad. 

Följ med på VB:s förhandsvis- erfarenhet av arbete i libanesiskt 
ning av årets förstamaj när lunda- flyktingläger talar för och om 
vänster demonstrerar. Första- palestiniernas kamp för en egen 
majtåget går från Clemenstorget statochAstridaSvenssontalarför 
kll4til!Stortorget. Svängenförbi och om balternas frihetskamp. 
det nyrestaurerade stationshuset, Dessutom hålls en appell om kur-
som hedras med låten "Järnvägs-
kärlek" av blåsorkestern Röda 
kapellet som för dagen uppträder 
i två versioner. Därefter går vi 
Klostergatan, som dagen efter blir 
bilfri. Efter en högersväng är man 
nere vid Kattesund och tar över S t 
Södergatan via ännu en gata, Öst
ra Mårtensgatan, som snart är bil
fri . Röda Kapellet 2, som går mitt 
i orkestern, spelar här "Styrman 
Månsson", för att påminna om 
stadens polismästare som förhopp
ningsvis fastnade med foten i en 
pottanär hanärpå väg attöverkla
ga gatunämndens beslut om av
stängningen. Livligt påhejad av 
Gun Hellsvik som hotat med att 
riva upp bilfriheten om hon får 
chansen i höst. 

Vi passerar Mårtenstorget, där 
Inger Rudberg spejar efter kusi
nen, som hon till sin glädje flnner 
bakom parollen "Ja till Europa 
Nej till EG". Röda Kapellets or
kester l, som går i täten försöker 
sig på "De köpte våra hemman", 
och får svar av den andra orke
stern med "Ecu, ecu" på melodin 
"Mon e y, money". 

I och utanför stadshallen sitter 
man och fikar i väntan på att får 
höra talarna och en och annan 
väntar kanske med på att få höra 
Röda Kapellets version av "Cir
kusmarsch", den som Bleckhor
nen uppförde på sin julkonsert. 

dernas situation. Talen kommer, 
som vanligt, att tecken tolkas. 

Hur många kornmer att delta? 
Svårtatt säga,mendukornmerväl 
i alla fall? 

Lundavänstern, som ju sätter en 
ära i att vara oppositionell-också 
inom sitt eget parti-har i år bjudit 
in Bo Hammar och Ylva Johans
son som talare l maj. Detta för att 
markera sitt stöd till de två riks
dagsledamöterna som fick kalla 
handen av huvudstadens vänster
partister. 

I övrigt ägnas tal och banderol
ler mest åt lokala krav, som bilfri 
innerstad och de mest brännande 
internationella frågorna. Läkaren 
Gert Andersson, som har egen 

Demonstrera l maj! Samling på 
Clemenstorget k113. Avmarsch kl 
14 till Stortorget. Huvudtalare Bo 
Hammar och Ylva Johansson. 
Öppet hus på stadshallen. Arran
görer: vänsterpartiet och KU. 

Aktuelll-majparoll: 

Baka mer! 
kakor och tårtor uppmanar Anna
Stina Löven, som ansvarar för 
keffeserveringen i och utanför 
Stadshallen på l maj. Vi vet av 
enaenhetsäger Anna-Stinaatt allt 
haren strykande åtgång, vi tving
as tomkopa bröd. Alltsäljs för att 
täcka kostnaderna för hyran och 
ev. överskott går till att stärka 
partiföreningens skrala ekonomi. 

Du kan lämna din kaka i stads
hallen efter kilO på l maj, eller 
(om du är bortrest l maj) lämna 
den i förväg på vänsterpartiets 
loka!Bredgatan28.Menringförst 
Rune te! 13 28 13 eller 11 50 69. 

Närradio 
Vänsterpartiet sänder i Radio 
Solidaritetmåndagenden29 april 
kl 17.30 och 22.00. Det handlar 
om Lunds spårvägsprojekt och 
om vänsterns förstamajfirande. 

Onsdag l maj 
har vi sannerligen annat för oss 
än att göra tidningar. Därför blir 
det ingen VB nästan vecka. Men 
ni får ju fyra sidor extra, därför 
att vi i sistastundfick in sårnyck
et bra material. Sug på dem, håll 
till godo! 



V~STER PART l ET LUND AN SER 

stiga vi mot ljuset? 
Efter en ovanligtlynnig aprilnär
mar vi oss nu l maj, arbetarrörel
sens internationella högtidsdag. 
Sverige och världen ser betydligt 
annorlunda ut idag än då l maj
demonstrationerna inleddes för 
101 år sedan. Förhållandena är 
ocksåannorlunda om manjämför 
med 1939 då l maj blev helgdag i 
Sverige. 

Arbetare och tjänstemän har 
under decenniernas gång flyttat 
fram sina positioner och aktivt 
medverkat i arbete för samhällets 
förnyelse . Tidvishardearbetande 
trängts tillbaka och det har fak
tiskt sken under den gångna tioårs
perioden. V arrliga löntagare har 
inte återhämtat reallönerna efter 
rekorddevalveringen 1982. Ar
betslöshetenminskade visserligen 
under några år men nu förefaller 
vi vara på väg mot tider av hög 
arbetslöshet. 

I Lund har arbetslösheten ännu 
inte samma omfattning som på 
andra håll i länet, men fortsätter 
den att öka drabbas också lunda
bor och då särskilt ungdomen. 
Hårda sparbeting i kommun och 
landsting gör att man där inte kan 
balansera en lågkonjunktur som 
förr. 

Problemen kan alltså komma 
att bli stora framöver och det är 
nödvändigt att fullmäktiges nuva
rande majoritet sitter kvar efter 
höstens val om kommunen ska 
lyckas bemästra problemen. Ett 
starkare vänsterparti och en bibe
hållen majoritet behövs också om 
vi ska ha kvar en bra och fullt 
utbyggd barnomsorg och få en 
frisk, sund och bilfri innerstad. 

l maj 1991 firas självfallet inte 
utan tanke på det kommande va
let. Men vi firar också l maj i 
solidaritet med de förtryckta och 
flyende kurderna och stöder der~ 
kamp för oberoende, med Afri
kas, Asiens och Latinamerikas un
dertryckta och med den demokra
tiska nydaningen i öststaterna, 
likaväl som vi stöder balternas 
kamp för frihet och demokrati. Vi 
stöder också palestiniernas kamp 
under ledning av PLO för ett fritt 
och demokratiskt Palestina och 
kräver att Israellämnar ockuperat 
område. Den l maj vill vi dess
utom sända en särskild solidari
tetshälsning till Lunds vänortLe6n 
i Nicaragua. 

Det finns alltså många viktiga 
skäl att gå till Clemenstorge~ kl ~ 3 
den l maj och ansluta s1g till 
demonstrationen, som har huvud
parollen "Arbetarpolitik och so
cialism". När vi hälsar våren på 
arbetarrörelsens högtidsdag visar 
banderoller, slagord, musik och 
sång mot en ljusare framtid för de 
arbetande, trygghet för lundabor
na och solidaritet med världens 
nödställda folk och dem som 
kämpar för sina demokratiska och 
mänskliga rättigheter. 

Vänstervartiet Lund, stvrelsen 

Jag hamnade 
o pa ... 

universitetets temadag 
för de tekniska och naturveten
skapliga fakulteterna. Den bestod 
av ett antal udda föredrag här och 
där, med inplacerade andra mo
ment såsom visning av den inhyr
dafilmen "Tremänochen baby". 
Man kanske kan uttrycka det så att 
universitetets lysande forskare och 
brilliantainformatörerhadeenoff
day. Studentema tycks ha tagit 
chansen att stanna hemma, att dö
ma av publikanslutningen. 

Från universitetslivet I 

Nåväl, själv lyssnade jag på en 
paneldebatt om "Sveriges ekono
miska kris". Man kunde möjligen 
hatronattkrisbegreppetkundeha 

problematiserats i ett akademiskt 
sarnmanhang,(Vemärikris?Gäl
lerdethela befolkningen? På vad 
sätt kan man iaktta krisen? etc). 
Men alls icke, en parant dam från 
universitetsförvaltning en förklara
de helt enkelt krisen ett faktum 
och lämnade ordet till panelen. 

Panelordförande var Bo Sighe
den, känd från radio (bankdirek
törsprogrammet Ekonomiska 
Klubben) och teve, deltagare pro
fessom i nationalekonomi och til
lika styrelseledamoten i Timbro, 
Ingemar Ståhl, verkställande di
rektören i Cardo (årsomsättning 
1 O miljarder) LennartNilsson och 
högskolelektom och ko~unal
rådet i Lund, Gun Hellsvik (m). 
Det är sånt man kallar allsidig 
sammansättning. 
N u ska j ag inte bara sucka. Det är 

alltid roligt att höra på Ingemar, 
han är inte obegåvad och har defi
nitivt en fallenhet för målande 
formuleringar (visste ni att Lunds 
akademikerfamiljer nu har full 
tillgång till billiga polska bam
flickorpånattfåijeavstånd?). Len
nartNilssan varbefrianderak och 
det var lätt att sympatisera med 
hans bekymmer kring möjlighe
terna att bedriva produktion i 
Sverige. Och Gun Hellsvik de
monstrerade en tilltalande själv
kritik i sin skildring av kommu
nalpolitikerrollen. 
Men bristen på motstånd och 

elementär självkritik gjorde sig 
naturligtvisgällandeefter handoch 
när de så halkade in på barnom
sorgsfrågor så var det klippt:. J:?et 
var ingen måtta på hur onod1gt 
dyrt det var med "barnförvaring
en" som Ståhl genomgående kal
lade det.De bägge herrama hetsa
de ömsesidigt upp sig över det 
löjliga i att kvinnor inte kunde ta 
handom barnenhemmaoch istäl
let tvunget skulle ut och arbeta, 

87 om dagen till Malmö 
Den l O juni kommer en ny tidta
bell på järnvägen. Bilden är split
trad, men det finns för Lunds del 
flera positivanyheter att peka p~. 

Lund-Malmö. Pägatågstrafi
ken har successivt byggts ut. Nu 
kan vi konstatera en litenminsk
ning på den hårdast trafikerade 
sträckan, den mellan Lund och 
Malmö. De blir 63 tåg om dagen 
måndag-fredag mot 67 i dag. 
Men, antalet SJ-tåg till Malmö 
som är upplåtna för påstigande 
fördubblas från 12 till 24 vilket 
ger summan 87. Det är faktiskt 
inte illa. 

Lund-Landskrona minskar 
från 21 tilll9 motsvarande dag
ar, och här finns det inga SJ-tåg 
som kompenserar. Lund-Karls
krona ser i tidtabellens förhands
utgåva minst lika eländig ut som 
nu: bara sex tåg om dagen, varav 
tvådirektaoch fyramed tvåbyten 
-något som bara gläder ~J.IlS!lla
karna, och de är trots allt 1 mmo
ritet. Det ska ju bli en förbättring 

genom avtalet med länstrafiken i 
Blekinge, men vi trodde att den 
skulle inledas redan nu. Lund
Ystad är oförändrat. 

Lund-Stockholm: fortfarande 
sju dagtåg, om än på lite ändrade 
avgångstider, och 11.13-tågetg~ 
numera direkt. Dessutom har VI 

upptäckt en specialare. Missar 
man stockholmståget 13 .30 kan 
man kliv a på det till Helsing borg 
sex minuter senare, för längre 
resväg är tillåten till oförändrat 
pris om man kommer fortare 
fram. Och det gör man, efter byte 
i Helsingborg och Göteborg. Den 
sista sträckan är snabbtåg så där 
gäller det att lösa tillägg. Natt
tågen går ungefår som nu. 

Lund-Göteborg. I dag går där 
sex tåg. Vår gudsnådelige kom
munikationsminister, han som 
tror att det inte spelar någon roll 
för det norrländska inlandets at
traktivitet om inlandsbanetågen 
ersätts med buss, skulle proteste
ramot beskrivningen fördet finns 

Från universitetslivet II 

kanske rent av med något så löjligt 
som an ta hand om andra kvinnors 
barn! Ja, så höll de på och ni kan
ske kan förstå hur illa det var när 
Gun Hellsvik framstod som fri 
sinnadoch upplyst i sammanhang
et. 
Det blev naturligtvis marknads

ekonomins höga visa. Men mitt i 
allt detta satt VD-n och talade om 
det japanska systemet med MITI 
och allt och vid förfrågan fick han 
medge att det var rena planhus
hållningen. Och Ingemar Ståhl 
hade problem medhurrr{an skulle 
förnya det skånska näringslivet: 
var fanns de dådkraftiga innova
törerna och entreprenörerna? Det 
enda han kunde komma på var att 
man skulle sänka förmögenhets
skatten- då fixade det sig säkert. 

OK, det här är väl inte det mest 
objektiva referat man kan tänka 
sig,jag satt och blev förbannad på 
en del av dumheterna och började 
blanda mig i. Det är inte län det 
här med journalistrollen. 

StenH 

ju ett antal förbin<;l;elser med 
"tågbuss" till tåget i ~ge~olm, 
men sånt godkänner mte VII VB. 
Här blir det ett veritabelt lyft när 
genomfarten i Helsingborg öpp
nas: hela tolv dagtåg, åtminston~ 
till hösten och om än med byte 1 
vissa fall. Tyvärr går det lång
sammare. Det snabbaste tåget 
klarar i dag sträckan på 3.30 
medan det i fortsättningen behö
versjuminutermer. Dubbelspår, 
tack! 

Lund-Berlin. Ett nytt dagtåg 
sätts in. Man reser från Lund 
11.30 och är, efterbyte i Malmö, 
i Berlin-Lichtenberg kl 22. På 
köpet har vi fått en ny förbindel
se med Trelleborg, en stad som 
länge har varit sv år att besökaför 
den tågälskande lundabon. 

Den 14 juni återkommer 
direktvagnen (Oslo-)Lund
Moskva. Med ett enda byte kan 
man vara i Peking efter åtta dag
ar. Det ni! 

Gunnar Sandin 



Vs partistyrelse: 
omväxlande och positivt 
Ann Schlyter från Lund avancerar. På senaste mötet med parti
styrelsen fick hon förtroendet att sitta mötesordförande tillsam
mans med Lars Werner. Det gjorde att hon fick höra en del 
spännande kommentarer och sidorepliker. De kan naturligtvis 
inte återges här, men det som sades officiellt var Intressant nog. 
Anns positiva huvudintryck av partstyrelsen och stämningen på 
dess sammanträden består. 

Det hade gått en tid sedan för
egående möte. Verkställande 
utskottet hade inte hörsammat 
begäran från Ann och andra om 
ett extra sammanträde med an
ledning av Hammar-Ingvards
son-Johanssons avhopp. Lars 
Werner berörde nu i sin inled
ning vad han kallade "turbulen
sen"i partiet. Turbulensenhäng
de ju ihop med försöken att bred
da partiet och med den långsam
maförnyelsen. Självkritiskaröst
er hördes. 

- Partistyrelsen hade gett för 
otydliga signaler om vad bredd
ningen skulle innebära, och den 
kunde inte helt lasta över ansva
ret för att ingen förnyelsediskus
sion kommit igång på program
kommissionen. 

- Vi tog beslut om ett "för
nyelseseminarium" redan före 
valet, mitt i valrörelsen. 

Klasskampen bort 
Partistyrelsen antog ettnyttkvin
nopolitiskt program. Ann schly
ter är nöjd: 

- Det nya programmet inne
bär att partiet slutgiltigt har gjort 
upp med parollen "Ingen kvin
nokamp utan klasskamp", dvs 
man erkänner kvinnofrågans 
autonomi. Ingen ifrågasatte hel
ler detta trots en utförlig diskus
sion. 

- Påenpunktskulleprogram
metkanskekunnaförbättras. När 
man talar med kvinnor i arbetar
klassen, eller mer allmänt i det 
som bl a Tora Friberg kallar "lö
nearbetarlivsformen", upplever 
de inte ofta sej som förtryckta, 
och inte heller anser sej deras 
män vara förtryckare. Detta är 
säkert inte bara subjektiva upp
levelser utan det finns en verklig 
styrka hos dessa kvinnor som 
bottnar i vad de faktiskt gör och 
har ansvar för. Kvinnors styrka 
kommer inte fram riktigt som 
den borde. 

- Program och praktik är för
stås skilda saker. Vi ftck en rap
port om partiets riksdaglistor 
enligt vilken kvinnorna har en 
svagare ställning nu än i de sena
ste valen på topplatserna, dvs vi 
riskerar att få en sämre kvinna
representation i riksdags gruppen. 
Det hjälper inte an kvinnor ofta 
står på andra plats när bara för
stanamnet kommer in. 

- En marginell och beteck
nande detalj är den kampanj för 
sextimmarsdag som ska ingå i 
valrörelsen. Det är ju ett typiskt 
kvinnolcrav, men som slogan för 

sitt lcrav på successiv förkort
ning har kampanjledningen valt 
"En kvart om dagen", en mu
skelbyggarparoll som för många 
ger associationer i en konstig 
riktning. 

Länsting 
En annat program som antogs 
handlade om länsting, dvs en 
nyordning av den regionala ni
vån där valdaorgan ska få ansvar 
för frågor som nu vilar på läns
styrelse och andra statliga instan
ser. Moderaterna vill avskaffa 
landstingen, vänstern vill utvid
ga deras bestämmanderätt och 
därmed öka demokratin. 

En inte oviktig fråga är hur 
mångadenyalänstingenskavara, 
dvs om länsindelningen ska 
ändras. Den har aktualiserats inte 
minst i Skåne. Där är program
met konservativt och tycks vilja 
nöja sej med vissa justeringar i 

storstadsregionerna. Ann kan i 
stället tänka sej en sammanslag
ning till åtskilligt större och slag
kraftigare enheter. 

Internationellt 
- Nya riktlinjer för vänsterpar
tiets internationellakontakter dis
kuterades också, berättar Ann 
Schlyter. Men vi svalde inte ge
nastden plötsligtframförda tank• 
en på en utveckling mot ett ge
mensamt nordiskt vänsterparti. 

Det är annars en tanke som till
talar intervjuaren. Ett enda parti 
tvärs över gränserna, som vi , 
enligten viss traditionkundekalla 
oss "sektion" av, ochkanskemed 
poeten Andersson som ordfäran
de. Även Ann har sympati för 
detta internationalistiska initia
tiv men tror att det behöver dis
kuteras åtskilligt. Mernärliggan
de är att utveckla lösare kontak
ter med vänster- ochmiljöpartier 

ute i det nya Europa. 
Ann Schlyter har sysslatmyck

et med tredje världen och med 
solidaritetsarbete. Mot den bak
grunden beklagar hon att de nya 
riktlinjerna är så allmänt hållna 
med sitt o konkreta tal om stöd till 
befrielserörelser. 

Avvecklingskostnader 
I övrigt fick partistyrelsen en rätt 
nedslående rapport om vänster
partiets ekonomi. Det är bl a av
vecklingen av Ny Dag som kos
tar långt mer än beräknat, trots 
att man valde den föga heder
samma utvägen med konkurs. 
Man ligger 850 000 kr under 
budget trots att v airöreisen inte 
har börjat. 

Partistyrelsens ochledningens 
arbetsformer behandlades ock
så. Många anser att verkställan
de utskottet är alltför tungrott 
och arbetstyngt men frågan är 
vad man ska göra åt detta. I alla 
partier fattas ju många beslut 
reellt i en liten krets av förtrogna 
kring partiledaren. Herman 
Schmid har föreslagit att man på 
något sätt ska formalisera denna 
lcrets men Ann Schlyter är tvek
sam, inte minst mot bakgrund av 
hur ett antal personer i Lars 
Werners närmaste omgivning 
successivt har eliminerats. 

Vänsterpartiets "vitbokskom
mission" berörs i en separat no
tis. 

REKLAM 
i stället för 
BUSSAR 

Gr 

Med rösterna 9-4 beslöt gatu
och trafiknämnden på sin sam
manträde i onsdags att glesa ut 
trafiken på ett par av de hårdast 
utnyttjade busslinjerna, l och 3, 
från 12 ti1115 minuters intervall. 
Tillsammans med vissa andra 
besparingar skulledet ge 750000 
-på innevarande budget, peng
arna finns alltså redan anslagna. 
Förslaget kom från förvaltning
T och stöddes av ordförande Lars 
~tröm (s). Moderaterna hade 
ett ännu hårdare besparingsför
slag. 

Vad ska ni använda pengarna 
till, frågade Lars-Arne Norborg 
(v). Marknadsföring, svarade 
Lars Åström. 

Man kör alltså färre bussar och 
uppmanar för de sparade pengar
na folk att åka buss. Bakvänt, 
tyckte Lars-Arne Norborg . 
Många undersökningar har be
kräftat att turtäthet är den kvali
tet som folk värdesätter högst 
hos kollektivtrafiken. 



Kulturen och "Kulturen" 
I början av 1992 är det tänkt att de tre kulornämnderna i Lunds 
kommun skall slås samman till en stor nämnd. Med tanke på detta 
har Rabert Berg som är ordförande i en av dessa nämnder, kul
turstödsnämnde~, funderat kring inriktningen av det framtida 
kulturlivet i Lund. 

Lunds kommuns kulturengage
mang kan beskriv as på olika sätt. 
Ett är atträkna upp alla de kultu
rella sektorer där kommunen på 
ett eller annat sätt är involverad: 
på stadsteatern arrangerar kom
munen själv teaterföreställning
ar, på konsthallen konstutställ
ningar medan teatern på Lilla 
teatern och arrangemang på 
mejeriet sker med kommunala 
bidrag i form av fria hyror. Ett 
annat sätt att definiera kommu
nens kulturinsatser är att beräk
na den kommunala kultursek
toms budgetomfattning och då 
konstatera att Lund per capita 
satsar relativt mycket på''sin 
kultur. 

I kulturlivet i Lund är dock 
kommunen bara en intressent 
bland andra. Självklart har kom
munen ett intresse av ett starkt 
och dynamiskt kulturliv, men en 
kommun kan aldrig påta sig 
ansvaret för att själv framskapa 
detta. Inga kommunala direktiv 
och aldrig så mycket pengar kan 
beordra fram en kulturverksam
hetsom angår och samspelar med 
människorna i kommunen. 

Socialt oberoende? 
Det har av och till funnits en 
tendens, attmedsamhällets hjälp 
bygga upp ett kulturliv där kon
stutövare är oberoende av det 
omgivande sociala livet. Bild
konstnären som legitimeras på 
någon konsthögskola och är 
medlem i KRO skulle enligt den 
modellen erhålla konstnärslön 
från den offentliga sektomför att 
kunna skapa en konst oberoende 
av publik, kollegor eller det so
ciala livet runtomkring. Många 
konstutövare menar t o m att ett 
sådant kulturstöd tillhör en av 
kommunens skyldigheter, de 
kallar det gärna för icke-kom
mersiell kultur. 

Å andra sidan visar all erfa
renhet att ett ensidigt kommer
siellt betraktelsesätt utarmar 
konst och kultur. Det är t ex 
omöjligt att arrangera teaterföre
ställningar inom ramen för för
väntade intäkter. Om så skulle 
ske kan en biljett till Skånska 
teaterns föreställning på Lunds 
stadsteater kosta uppemot 500 
kr, och då kommer ingen publik. 

Alltsåkrävs det offentligt stöd 
till kulturverksamheten, frågan 
är i vilken form stödet skall utgå 
för att göra mest nytta. Ska kul
turstödet gå till konstnärerna 
själva eller ska stödet riktas mot 
den tänkta publiken? 

Exemplet "Kulturen" 
Med utgångspunkt i det senare 
alternativet kan samverkan med 
föreningslivet och studieförbun
den, där det finns betydande 
kompetens och resurser vad gäl
ler kulturarrangemang o dyl vara 
en framgångsväg. Ett belysande 
exempel utgör därvid "Kulturen" 
som sedan starten haft en före
ning; kulturhistoriska förening
enför södra Sverige, som huvud
man. För Kulturen har det alltid 
legat ett värde i självständighe
ten samtidigt som det funnits en 
trygghet i de verksamhetsbidrag 
som influtit från stat och kom
mun. För Lunds kommun, å andra 
sidan, har Kulturen alltidvarit en 
fjäder i hatten och det finns ve
terligen ingen som idag hävdar 
att Kulturens museiverksamhet 
skulle skötas bättre i kommunal 
regi. 

"Kulturen-modellen" skulle 
kunna tillämpas på hela kultur
sektorn i Lund. Kulturarrange
mangsverksamheten skulle då 
vila på kulturella föreningar av 
olika slag. En konstförening 
skulle t ex kunna v ara huvudman 
för Lunds konsthall. Verksam
heten skulle då ledas av en före
ningsanställd intendent (konst
hallschef) som säkert skulle 
hantera utställnings- och arrang
emangsverksamheten på ett både 
offensivare och ekonomiskt ef
fektivare sätt än i motsvarande 
kommunala organisation. Bl a 
kan frivilliga insatser från före
ningsmedlemmar tas tillvara (s k 
volontärer). 

Den offentliga insynen kan ske 
på två sätt. För det första genom 
ett avtal mellan kulturnämnden 
och konstföreningen där mål, 
inriktning och premisser fast
ställs. För det andra genom att 
kulturnämnden garanteras insyn 
i arbetet i föreningsstyrelsen. 

Inom ramen för den komman
de kulturnämndens verksamhets
områden kan åtminstone fyra 
sådana föreningsbildningar 
omedelbart urskiljas: teater-, 
konst-, konsert- och barnkultur
förening. 

Flexibel kärna 

Kärnanidetomfattande ochfolk
liga föreningslivet i Sverige är 
flexibiliteten. Olika sektorer har 
utvecklats olika. Vissahar starka 
central organisationer, andra har 
bara föreningar som medlemmar 
och en del är inte öppna för vem 
som helst. Fördelen med före
ningar av typen Kulturhistoriska 
föreningen för södra Sverige el
ler Gamla Lund såsom samar-

Er ahmt sie nach in schwarzer Kreide. 

hetspartner är att de primärt 
bygger på individuellt medlem
skap och en tilltro till en kompe
tent styrelses förmåga att styra 
föreningen rätt. 

Det skulle med stor sannolik
het vara en styrka för kommu
nens kulturadmininstration om 
också studieförbunden kunde 
delta i arbetet. Om kommunen, 
kulturföreningarna och studieför
bunden samarbetade kunde kopp
lingen mellan den professionella 
kulturen och folkbildningen för
stärkas. Det kunde då fram å som 
s j älv klart att Lunds konsthall vid 
sidan av sin huvuduppgift att 
spegla tidens konstliv ochsåhade 
ett ansvar att visa amatör- och 
fritidskons t. 

Men, frågar vän av parlamen
tarisk ordning, försvinner inte all
mänhetens insyn och kontroll då 
kulturnämndspolitikerna inte 
längre får bestämma om en 
konkretkonstutställning skall bli 
av eller inte? 

Ny inriktning 
Motfrågan blir: är detverkligen i 
allmänhetens intresse att varje 
utställning skall bli politikerbe
dömd? Ska inte kontrollen istäl
let omfatta hela sektorns verk
samhet? I Lund spelas professio
nell teater på stadsteatern. lilla 
teatern, hos Månteatern och yt
terligare några grupper medan 
amatörteater spelas på Lilla tea
tern, Lunds arbetarteater och 
Lunds nya studentteater. En vär
defull politiks uppgift är att be
sluta om en lämplig mix vad 
gäller kommunens utgifter för 
teater så att mångfalden bevaras 
utan att bidragen plottras bort. I 
det perspektivet ät det mindre 
väsentligtomHaggeGeigertstAr, 
eller inte stAr, på stadsteaterns 
scen, ett kärt tvisteämne. 

Om kulturnämnden organise
rar kommunens kultur utifrån en 
sådan "Kulturen-modell" krävs 
att den kommunala kulturadmi
nistrationen blir kompetent att 
hantera förenings- och studieför
bundsfrågor. Det krävs förhand
lingsvana, förmåga att göra rea
listiska analyser utifrån ekono
rniskaönskekonceptoch ihärdig
het vad gäller uppföljning och 
ekonomisk ananlys. Då före
ningslivet är mest lämpat att 
handha arrangemangsverksam
heten är det rimligt att program
sättning, utställningsproduktion, 
spelledning etc sköts av deras 
kulturtjänstemän för pengar som 
kommunen bidrar med. 

Kort sagt: förenings- och stu
dieförbundssamarbete skulle 
innebära en helt ny inriktning på 
kulturadministrationen i Lund. 

Rabert Berg 



Vad har hänt inom miljöområdet 
den gångna mandatperioden? 
~ö~ra valrörelsen diskuterades miljöfrågorna mer än vid något 
tld1g~re svenskt val. Säldöden gjorde oss obarmärtigt påminda 
om vil.~a ~onsek~~nser vår produktionssystem kan ha för djur 
och ma.nru~kor. Salarnas döda blickar blev för väljaren ett argu
ment VId sidan av alla orden. 

V alet resulterade i ett nytt riks
dagsp~ti, miljöpartiet de gröna. 
Lund fick en rödgrön majoritet 
även om denna inte formalise
rats i någon kommunal regerings
koalition. 

Miljö är svårt 
Tyvärr har de förhoppningar som 
knöts till det gröna inslaget i de 
parl~~n~ska församlingarna 
mteinfriats I särskiltstorutsträck
ning . Miljöpolitik är sv ärt. Det är 
svårt att överblicka miljöproble
men i hela deras vidd. Vad kom
mer att ha störst betydelkse? På 
vilket sätt kan vi som enskilda 
och kommun minska miljö- och 
hälsorisken? Att många väljare 
bekymrar sig över framtiden 
avspeglar sig i de politiska för
samlingarna. 

.Kommunfullmäktige har anta
git ett ordrikt miljöprogram. 
Relativt stor enighet ha rått om 
pengarna till miljöarbetet, även 
om.de rödgröna i vanlig ordning 
var1t generösare än de bli. Trots 
detta kan man ännu inte pela på 
några större förändringar som ett 
resultat av samarbetet mellan s, v 
ochmp. 

- ' 
T~a.[!.kfr.ågorna ~:de vi~igaste au ~n~ripa om man villförbättra luft
rrulJon l Lund, h~dar vansterparllel! denna artikel som ingår i dess 
lokala valmal ena/. 

Den här artikeln skall försöka 
svara på det och visa på det som 
trots allt har hänt. Två orsaker 
kan omedelbart pekas ut. Dels 
har so~ialdemokraterna problem 
med s m bilvänliga falang- först 
nu i vår har de kunnat samlas 
kring de beslut om ett bilfru 
centrum som vänsterpartiet age
rat f?r i II_lång år. Dels har rrtiljö
partlet v1d flera tillfållen före
dragitplakatpolitiken framför de 
kompromisser som skulle ha 
förbättrat det faktiskamiljöarbe
tet 

Trafiken 
~fter ?enna lite dystra inledning 
övertilldet som vi kanglädjaoss 
å~ Det som har störst betydelse 
för stadsluften är det tidigare 
nämnda trafikbeslutet Fullföljs 
planerna ska länstrafikbusarna 
följa bilarna ut från centrum. 
Målsättningen är att hela områ
det innanför tullarna ska befrias 
frånmotorburen trafik, undanta
get miljövänliga (ej fossilbrän
sledrivna) stadsbussar, handi
~appfordon och varutransporter 
till affärerna i centrum. Dessa 
stora förändringar förutsätter att 
v.äljarna ger den nuvrande majo
nteten förnyatförtroende annars 
kullkataS planerna helt ~v ·bor
garna 

Energi 
~nergifråg?rna f är litet utrymme 
1 massmedia De senaste uppgif
terna (Sydsvenskan 15/4 1991) 
om attTjemobylkatastrofen 1986 
krävde minst 7000 dödsoffer 
direkt efter olyckan i stället för 
d~ 31 som myndighetrna tidigare 
hav dat, presenterades i notisform. 

I Lund pågår ett framgångsrikt 
~bete att basera energiförsörj
nmgen på hälso- och miljövänli
ga energislag. Vindkraftverken 
~~ochBellaärpåtagliga bevis 
härför. Under valperioden har 
också beslutats an de dem fem 
s.ystrar. Om vänsterpartiets poli
tik får s tar k are gehör skulle kärn
kraften tvingas täcka sina egna 
kostn~de.~ f?r avfallshantering 
och forsäkring för de konske
venser ett reaktorhaveri skulle få 
- om det gär att hitta ett för
säkringsbolag. som är villigt att 
teckna en dylik försälcring. Det 
skulle då också bli lönsamt för 
~?mmunerna an satsa på egen 
fomyelsebar elproduktion. 

Miljö- och hälsoskydd 
Under de borgerliga partiemas 
motständ irlfördes ettrrtil jöanslag 
på femton rrtiljoner kronor. En 
del av dessa pengar har använts 
till en ordentlig undersökkning 

av radonhaltenide bostädersom 
kunde mi stärikas ligga i när hete~ 
av eller över gränsvärdet. Sven
ska S trålskyddsinstitutet (SSI) 
klassar markradon som den i 
särklass största strålkällan i Sve
rige (förutsatt att ingen kärn
kraftsreaktor havererar). Näst 
rökning orsakare markradonet 
flest fall av lungcancer per år. 
Vänserpartiet har vid flera till
fållen försökt väcka uppmärk
samhet kring denna hälsofara. I 
Lundskomun finns nämligen ett 
alunskifferstråk där man kan 
befara hälsofarliga halter. Om 

inte miljöanslaget använts hade 
d~t tagit fem är att gå igenom de 
rmsstänkta husen, alternativthade 
man fån ta betalt av de boende. 
Tack vare anslaget blir radon
undersökningen av alla berörda 
hushåll färdig i är och den har 
varit kostnadsdfri för de boende. 

Renhållning 
Den däre~er största utgiftsposten 
som de~1terats på miljöanslaget 
har vant försöken med förbätt
ring av sophanteringen. Ett antal 
villor på Norra Fäladen och nå
gra flerfamiljshus på Väster har i 
slutna behållare komposerat 
matavfall mm. När även glas och 
papper tas om hand för sig äter
står endast 20 procent av det som 
reMilningsverkets bilar annars 
skulle härn ta för att köra till 
~ysavs förbränningsanläggning 
1 Malmö. Försöken har slagit väl 
ut, och fär nuvarande majoriet 
råda kommer fler hushåll, dagis, 
skoor m fl att fä tillgång till 
kom~stbehållare via kommu
nen. Annu återstår an beräkna 
hur mycket avgaser vi slipper 
fr.ån soptransporterna. En trevlig 
~1effekt är att många får tillgång 
llll ett utmärkt jordförbättrings
me~el utan a.tt köra och och köpa 
det 1 otympliga säckar. 

Park och natur 
Även inom den "gröna" sektio
nenhardethäntendeldegångna 
åren. Miljöanslaget har finansie
rat bevattning av Vombs ägar. På 
s~ sätt återsikapas en garnmal 
biOtop med kärrsnaäppor och 
andra vadare. Flyttfåglarna kan 
få en rastålats och fuktängsväx
ter ett nytt växtställe. Att bevara 
mångfalden bland växter och djur 
har också varit ett av motiven 
bakom landskapsvårdsplanen för 
Hö je å. Höje å kommer att inrät
tas som ett kommunalt natur
värdsreservat efter ett initiativ 
som togs i en vpk-motion till 
kommunfullmäktige 198. Land
skapsvårdsplanen har samman
ställts i är. Planen leder också till 
ett starkt minskad kvävetillför
sel dfrån jordbruket til Hö je å om 
den genomförs. Ett ytterligare 
plus är att den moderna jord
bnik:sJ?onkul~en luckras upp 
och blirmernjutbar för fritidsän
damål. 

Bl. a tack vare en vänsterparti
motlon håller Nöbbelövs mosse 
nu förhoppningsvis på att skyd
das från exploatering. Fortfaran
de fmns det dock vägplaner som 
hotar att förstöra mossen. Mos
sen ligger ffitill det folkrika 
Gurmesbo och behövs som and
ningshål för de närboende. 

Sammantaget kan sägas att 
arbetet flyter ganska bra efter en 
viss irikömingsperiod och o v ana 
vid makt. Utan att förhäva oss 
vill vi påstå an vi levt upp till det 
ansvar väljarna ålagt oss. Vill du 
vara med och utforma samt för
verkliga en rödgrön politik-hör 
av dig till oss. 

Vänsterpartiet i Lund 



Partilös utredare 
På vänsterpartiets senaste kon
gress bifölls en motion frånLund 
om att tillsätta en utredning med 
uppgift att i en vitbok dokumen
teraskp/vpks internationellakon
takter genom historien. Utred
ningsgrupp har nu tillsatts . 
~ Schlyter reagerade på 

partistyrelsemötet mot att man 
inte k~ntaktat och erbjudit plats 
åt motiOnärerna, som vanligt är i 
dylika fall. Hon fick då beskedet 
att gruppen nog kunde komplet
teras med en ledarnot från Lund. 
Vid hemkornsten kontaktade hon 
UlfNymark, en av upphovsmän
nen till motionen, och han för
klarade sej villig att delta i grup
pens arbete. På sittmedlemsmöte 
den _18 april ställde sej vänster
partiets medlernsmöte, med en 
reservation, bakomdetta förslag . 

Ulf Nymark har som bekant 
lämnat vänsterpartiet, även om 
han t v kvarstår som dess repre
sentant i kommunfullmäktige, 
men detta väntas inte innebära 
något hinder för hans medver
kan. 

Förstamajnalkas,ochpåonsdag 
står vi där igen med våra fanor, 
banderoller och plakat på Cle
menstorget för att åter vandra 
den korta vägen i kringelikrokar 
genom Lunds stadskärna till 
Stortorget. Hur många blir vi i 
år? Kommer talarna? Skadethela 
fungera? Frågor som alltid in
tresserar organisatören. 

Men varför står vi där, varför 
går vi genom Lund och varför 
gör vi det inte tillsammans med 
andra som säger sig sträva mot 
sammamål? Har vi kanske andra 

Plakalbärare. 

mål att sträva mot inom vänster
partiet- rentav andra än dem vi 
strävademotförra året då vi fort
farande kallade oss kommuni
ster? 

Att vi inte heller i år vill de
monstrera tillsammans med so
caldemokraterna, trots attvikan
ske rört oss lite åt deras håll, 
beror ju på att de under tiden 
fjärmat sig ännu längre högerut. 
Det verkar som om avståndet, i 
politiska mått, snarast ökar än 

minskar. Fjäskandet för storka
pitalet tar sig alltmer uppseende
väckande uttryck, undermine
ringen av den offentliga sektorn 
och nedskärningen av tusentals 
statligajobb liknar ingenting av 
det som regeringspartiet tidigare 
stått för . 

Nu är det anpassningen till EG 
som gäller, med det klart uttala
de målet i sikte att Sverige ska bli 
medlem. Om det så ska ske över 
svenska soldaters döda kroppar i 
främmande land. Ty just det kan 
de hägrande lättnaderna i han
deln till slut leda till, när vår egen 
demokrati har satts ur spel ge
nom överstatliga beslut. 

Men inte är det väl EG vi ska 
demonstrera mot på första maj? 
Det är ju många inom vänstern 
som tycker att EG är bra! Jovisst, 
det finns väl poänger med ett 
gränslöst Europa, både för han
deln och för den som vill besöka 
Europas kulturstäder. Men, han
den på hjärtat, vad betyder det 
om vår demokrati sätts ur spel? 
Ja till Europa- nej till EG! 

Arbetarpolitik- socialism är, 
som förrom åren, huvudparollen 
i vänsterns förstamajtåg. Vadå 
arbetare? Finns det några såna, 
ochsärskilt i detakademiska vän
sterpartiet i Lund? Ja inte många 
med traditionellamått mätt, men 
de flesta har ju ett lönearbete. 
Det hotas idag av regeringens 
politik,mennautrligtvis ännu mer 
av den högerregering som kan 
bli följden av missnöjet med just 
denna politik. Det är därför vik
tigt att ställa upp på rätt sida -
välj vänsterns väg! 

Röd politikfor en grön miljö
det låter som miljöpartiets di
lemma, och det är det kanske 
också. Ty många av de krav som 
vi alla måste ställa för att värna 
om miljön, kan inte lösas med en 
borgerlig politik. Det behövs 
också en ekonomisk och ekolo
gisk syn som hänger ihop, det har 
miljöpartiets svårigheter under 
den senaste valperioden visat. 
God vilja räcker inte, en klar 
politisk linje krävs också. 

Kamp mot imperialismen- är 
inte det förlegat? Nej, USAs im
perialism har under detta året 
visat sig äga oförminskad styrka, 
ävenomdenriktatsmotettgang-

stervälde. Nästa gång är det 
kanske något 3Jlllat folk som 
utsätts för USAs världspolisraz
zia. Solidariteten med de många 
folk gentemot vilka klyftan allt
mer vidgas, är viktig för vän
s~ern. ~urder, balter, palesti
ruer. .. listan kan göra lång. 

Så nog är det berättigat att fua 
första maj. Som ett förspel till 
~öst~ val ses förstamaj natur
ligtvJS också med stort intresse 
av både våra motståndare och 
sympatisörer. 

Ställ upp med värJSterpartiet 
och KU i Lund, och visa att 
vänstern behövs! 

F örstamajkommitten 

Medborgarvittnen 
I tisdags var medborgarvittnena i 
Lund inbjudna till träff i Stads
hallen med representanter för 
Lunds kommun plus polisled
ningen. Som ordförandeförmötet 
fungerade kommunalråder Mar
gareta Dovsjö och som represen
tant för polisledningen t f poli
sintendent Christina Wadström
Ma!m. 

På mötet framkom det prote
ster mot tidigare inskränkningar 
i vittnenas rörelsefrihet på polis
stationen. Om man skall döma 
efter yttrandena på mötet s ä var 
det vänsterfolk och miljöparti
ster plus vissa socialdemokrater 
som drabbades av dessainskränk
ningar. 

Lars Åström (s) ansåg att man 
borde ha tillgäng att fö lja poli
sarbetet över hela fältet och ej 
bara vid intaget för att kunna 
göra en samlad bedömning. Från 
vänsterpartiet ansåg man att det 
var rättskränkande att låta miss
tankarna mot ett vittne gå ut över 
de övriga vittnenas verksamhet. 
F.d. kommunalrådet Nils Gu
stavsson (s) riktade kritik mot 
tj änstemännen vad gäller kom
munens handläggning av verk
samheten. Hans kritik gick ut på 
att tjänstemännen egenmäktigt 
hade slopat dagstjänstgöringen 
till att idag endast omfatta natt-

Sommarläger 1991 
20-28 juli 

För 14:e året i rad anordnar Väns
terpartiet i Skåne sommarläger vid 
Hjärtasjön utanför Lönsboda. Vi 
bor i tält och använder Hjärtasjö
torpet för matlagning, regnskydd 
och i nödfall för övernattning. 

Vi ägnar förrniddagarna ät att 
diskutera aktuella och politiska 
frågor. Eftermiddagarna ägnas åt 
fria aktiviteter: bad, idrott, bär
och svampplockning mm. Ibland 
gör vi utflykter. Alla vuxna och 
tonåringardeltarnågon gång i mat
lagning och barnpassning (förmid
dagar). Matlaget lagar mat åt hela 
lägret under en dag. 

De som anmäler sig får utförli
gare information före lägret. Det 
går bra an ringa till undertecknad 
om ni vill fråga något. Kosmaden 
förra året var 80 kr per dygn för 
vuxna och 40 kr för barn. Even
tuellt höjs denna något i år. 

Anmäl senast den 31 maj till 
någon i lägerkomrnitten. Lämna 
gärna förslag på ämnen till för
middagsdiskussionerna eller till 
kvällspratet vid brasan. 

Mycket v älkornna till årets som
marläger önskar lägerkommitten: 
Karin Blom, Uardavägen D:85, 
223 71 Lund,046/141612,Sonja 
Nilsson, Ellen Diedensgatan 8 B, 
214 65 Malmö 040/814 81, To
mas Peterson, 046/12 15 10 

tjänstgöring. Han yrkade också 
på att kommunen skulle arrange
ra ett möte för medborgarvittnen 
där en representant skulle inbju
d~ från Göteborgs medborgar
VIttnesverksarnhet, därför att de 
hade mycket längre erfarenhet 
än vi i Lund. Det blev också 
mötets beslut att en sådan träff 
skulle komma till hösten. 

Madrasser 
Andra konkreta förslag ställdes, 
från vänsterpartiet, som gick ut 
p ä attmedborgarvittnen skulle få 
följa med patrullbilarna ut,;det 
motiverades med an det i dag 
händer så lite vid intaget när vitt
nen tjänstgör. Det som händer 
händer sker på andra ställen med 
tanke på alla anmälningar som 
Lundapalisen dragit på sig sista 
tiden. Ett 3Jlllat förslag var att 
antal vittnen skars ner till hälften 
vilket skulle innebära tätare 
tjänstgöring och bättre personk
ontakt med polisen än idag. 

Ett tredje förslag var att utru
sta vittnena med egen nyckel till 
intaget och dessutom ville man 
utrusta arretscellernamed skum
gumminadrasser så att de intag
na ej skulle behöva ligga direkt 
på stengolvet som idag. 

Göte Bergström 

s-reservation mot 
utnämning 
För en. tid ~edan tillsatte landsting
ets utbildningsnämnd rektorstjäns
terna vid vårdgyrnnasierna. De två 
sökande tilltjänsten vid vårdgym
nasiet i Lund hade formellt sam
ma kompetens, men en helt över
vägande del av personalen vid 
vårdskolan hade förordat en av de 
sökande. Ändå fick nämndens 
borger!_iga ledamöter majoritet 
med stöd av den miljöpartistiske 
ledamoten för att gå emot perso
nalens uttalade önskemål. 

Socialdemokraterna i nämnden 
gic~ emot beslutet och understry
k~nenreservationandenaintepå 
minsta sätt harmonierar med en 
god personalpolitik. 

Nyhetsred. 



V: Lugn . 
nominering 
Vänsterpartiet i Lund har alltså 
fastställtsinakandidater tillland
sting och kommunfullmäktige. 
Det var ett lugnt medlemsmöte 
som i princip följde val~red
ningens förslag. De en~a Juste
ringarna gällde omflyttrung mel
lan två intilliggande positioner, 
när kandidater föredrog en supp
leant- framför en ordinarieplats. 
Men sådant är bedrägligt. Vi 
påminner om VB-redaktionens 
prognos enligtvilken vänsterpar
tiet får en rejäl framgång i valet, 
vilket torde ge sju platser i kom
munfullmäktige och tre i land
stinget Det skulle inte förvåna 
om det blir ännu fler. 

En oberoende kandidat finns 
på fullmäktigelistan, biokemi
professorn Per-Åke Albertsson 
som f ö är en av universitetets 
mest renommerade forskare in
ternationellt sett. Så här ser de 
fullständiga valsedlarna ut: 

Fullmäktige 
l. Gunlög Stenfelt, socionom 
2. Roland Andersson, AMU

lärare 
3. Kitten Anderberg, biblioteks-

kanslist 
4. Sven-Hugo Mattsson, postiljon 
5. Mona Olsson, förskollärare 
6. Christer Möller, offsettryckare 

Den segregerade 
SKOLAN 
Ingrid Jönsson och Göran A:n:
man är td sociologer som foljt 
en barngrupp genom den sven
ska skolan. De har studerat hur 

7. Lars-Arne Norborg, docent 
8. Per-Åke Albertsson, professor 
9. Gunnar Stensson, högstadie-

lärare 
10. Thomas Schlyter, arkitekt 

11. Göra Fries, högskolelektor 
12. Christina Merker, mellanstadie 

lärare 
13. Bengt Hall, folkhögskolelärare 
14. Anna-Stina Löven, förskole

lärare 
15. Krister Palmkvist, konsument

sekreterare 
16. Lena Lundgren, bokhandels-

biträde 
17. Birgit Krantz, professor 
18. Göran Persson, systemman 
19. Kerstin Larsson, ämneslärare 
20. Elisabeth Iregren, högskole-

lektor 
21. Eva Mårtensson, studerande 
22. Sassa Birgersdotter, studerande 
23. Mats Olsson, metallarbetare 
24. Göte Bergström, pensionär 
25. Sven-Inge Cederfelt, forskar

studerande 

Landstinget 
l. Eva Wigforss, logped 
2. Peter Siesjö, läkare 
3. Ulla Hansson, sjukpensionär 
4. Helena Svantesson, läkare 
5. Stig Nilsson, politisk 

sekreterare 
6. Margareta Lingärde, under

sköterska 
7. Kalinka Hort, forskar

studerande 
8. Ulla-Britt Thoren, utbildnings

ledare 
9. Ove Mallander, högskolelektor 

10. Cecilia Wadenbäck, konstnär 

de klassmässiga skillnaderna slår 
igenom, och vill diskutera 90-
tlets skolreformer i detta pers
pektiv. 

Detta gör de på en brasafton på 
Kvarnbyskolan tisdag 7 maj kl 
19. Välkomna! 

ÖPPET 
BREV 
till lokala säker
hetsnämnden för 
Barsebäcksverket 
De t to tala antalet kärnkr aftsreak
torer i världen minskar sedan 
några år till baka. Anledningen är 
att det tas fler ur drift än det 
startas nya. Den tekniska livs
längden för ett kärnkraftverk 
beräknas vara 25 år. De äldsta 
reaktorerna i USA stängs nu för 
gott. Sam tidigt är det inte mark
nadsekonomiskt lönsamt att 
bygganyakärnkraftsanläggning
ar. Kostnaderna för säkerhetsin
stallationer, avfallsförvaring 
(ingen betryggande lösning för 
långtidsförvaring har kunnat tas 
fram), samt för försäkringar in
för konsekvenserna i samband 
med etthaveri ärsamtligamyck
ethöga.Tjernobylolyckan beräk
nas ha kostat 800 miljarder koro
nor. Skulle ävendesvenskakärn
kraftsbolagen tvingas ta försä
kringar (om det skulle gå att hitta 
något bolag som var berett att 
teckna en sådan) skulle alterna
tiv elproduktionsnabbt bli konk
urrensmässig. 

De lokala säkerhetsnämnder
na för kärnkraftsverken tillsattes 
efter folkomröstningen för att 
allmänhetens insyn skulle öka. 
Nu vill vi att säkerhetsnämnden 
för Barsebäcksverket ger en re
dovisning för de eventuella ål
dersfenomen som dykt upp i 
Barsebäcksreaktorerna. Oskars
hamn I, som är Sveriges äldsta 
reaktor, kan inte köras med sam
ma höga tryck som de andra 
reaktorerna i Sverige, eftersom 
inneslutningsmaterialet blivit för 
sprött. Barsebäck I är bara något 
yngre. Har så kallad interkristal
lin spänningskorrosion ägt rum? 
Finns det glapp, sprickor eller 
läckor som tyder på åldrande? 

Kärnkraftsverket i Ringhals 
har fått många delar utbytta för 
stora summor. Planeras motsva
rande i Barsebäck? Vänsterpar
tiet motsätter sig varje form av 
konstgjord andning vad gäller 
kärnkraftsverken. Genom att byta 
ut delar av kamkraftsverken ef
ter hand bygger man i praktiken 
nya reaktorer i smyg. Det är i 
strid mot det riksdagsbeslut som 
fattades efter folkomröstningen 
om kärnkraft. 

Vi vore tacksamma att få svar 
på dessa frågor! 

Birgitta Ehlin (v) 
Kävlinge 

Karin Svensson Smith (v) 
Lund 

Döden på TÄPPAN 
Förra helgen for sambon och jag, 
tillsammans med våra arbetskam
raterfrånkommundels biblioteket, 
på en kulturresa tillBer lin. Detvar 
snöigt ochmycketkallt menfrukt
träden blommade och björkarna 
varutslagna(dags alltsåattbeskä
ra rosorna). Vi bodde i stadsdelen 
Grunau,någrastenkastfrånolym
piaanläggningen för sjösporter 
1936. Här fanns i grannskapet 
ganskafmakoloniträdgårdarmed 
utpräglad sandjord, som tycktes 
vara lätt att hålla fri från ogräs. I 
det gamla Östtyskland betyddenog 
koloniträdgårdarnamycket för att 
hålla humöret uppe på den arma 
befolkningen. På bussresan norrut 
såg vimångaytterstvälplanerade 
koloniområden med tämligen så 
stora och välmurade hus. 

Det sägs att Berlinvåren kan 
ligga en månad före den i Sverige, 
men vårt land är ju avlångt så det 
säger inte så mycket. I Lund hade 
det också varit kallt förstod vi när 
vi kom hem sent på söndag kväll. 
Vid inspektion av Täppan dagen 
därpå fann jag inga djupare spår 
av köldknäppen, men libstickan 
slokade som om någon riktat ett 
slag mot dess mittpunkt Vatten
rika växter har svårt att klara ky
lan, påpekade Kristina M., som 
jag lockat över spåren från Höge
vallsbadets entre (där hon fått 
framgångsrik massagebehandling 
för ett ryggskott av gamle bad
mästaren Stig). 

När vi tittade oss omkring la vi 
märke till attdetområde jag kallar 
Lettland hamnat under vatten. En 
kolonist som går under benäm
ningen Dansken har glömt att 
stänga av sin vattenkran. Det är 
problem på våren när ~ommunen 
släpper på vattnet och mg en finns 
till hands att stänga vinteröppna 
kranar. Dansken, som normalt 
vistas mycket i sin kolonistuga, 
har inte synts till på länge. Man 
har skäl att bli orolig ity döden 
tycks härja i denna del av kolo
niområdet. I granntomten går en 
sörjande änka till förre ordförande 
i koloniföreningen och i tomten 
därefter har stugan försvunnit ef
ter det att ägaren i höstas omkom 
i en brand. Det börjar likna Twin 
Peaks! 

Men livet knallar på. Sambon 
och jag kan gläd ja oss åt att några 
vännermed ettnyfött barn köpt en 
tomt nära intill oss. De är duktiga 
odlare, som vetdetmesta omkom
poster och giftfritt Tora är från 
Sydafrika och Stan från Pole?. 
Stan har för övrigt en massa mil
jöprojekt igång i Östeuropa, som 
det kan vara intressant att ta del av 
varma sommarkvällar. 

Finn 
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Karin Blom 
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223 71 Lund 

Riksdagsman med hakan ute: 

Affärer 
Åklagaren har alltså beslutat 
undersöka om ett antal skåne
politiker, bl a Larry Andow (s) 
och Gun Hellsvik (m), tagitmuta 
~är de låtit bjuda sej på en tripp 
till Hamburg av byggjätten Skan
ska. Omdöme har aldrig varit 
Larry Andows starkasidasåhans 
fall överraskar inte. V ad beträf
far Gun Hellsvik fäller hon i 
Arbetet (24.4) den underbart 
uppriktiga repliken: 

- Det blir alltid affärer av 
sådana här resor. 

Precis, som det heter nuför
tiden. Detta är säkert Skanskas 
grundmurade erfarenhet. 

Så har det kommit ännu en 
bussutredning. Vi minnshur Lars 
Åström (s) stoppade mp +v-för
slaget om trådbussar genom att 
vifta med det som var ännu mil
jövänligare,närnligen biogas. 50 
kr dyrare permil blir detattdriva 
stadsbussarna på det sättet, säger 
utredningen. 

Nu ställer vi en rak fråga till 
VB s läsare: Tror ni att en majori
tet av Lunds fullmäktigeledamö
ter kommer att rösta ja till bio
gas bussar? 

Vi betvivlar inte för ett ögon
blick Lars Åströms miljöintres
se. V år uppfattning om hans po
litiska klokskap och allmänna 
duglighet har vi redovisat tidiga
re. 

Den 2 maj faller mörkret över 
Lund, dvs Klostergatan stängs 
delvis för biltrafik. Affärsdöden 
hotar. Och vi ger läsarna ännu en 
fråga: 

- Hurmycketminskarerlivs
kvalitet om stadskärnan bara har 
femton blusmånglare i stället för 
tretti? 

Vandring 
i pingst 

Gr r 

Det varetttag sen vänsterpartiets 
vandringssektion var ute i ter
rängen. Nu förbereds emellertid 
en nordskånsk v andring i pingst. 
Reserverahelgen så återkommer 
vi med mer information i nästa 
nummer. 

Vpk borde 
ha höjt ITIOITISen 

Läste i partiets bästa/enda 
Veckoblad nr 14 ett referat från 
mitt besök i Lund. Jag uppskat
tade de vänliga orden i slutet av 
artikeln ochjag fOrdrar även de 
mer hårdhänta värderingarna 
kring bensinskattefrågan. Jag 
skulle dock för att undvika ev 
missförstånd i bladets läsekrets 
vilja göra vissa "förtydliganden" 
med anledning av referatet. 

I ingressen återges ett exempel 
på hur f d varvsanställda fåttkom
munala lönebidragsanställningar 
i föreningslivet. Detta fall skall 
ses som ett exempel på hur arbets
marknadspolitiska åtgärder för 
"arbetsmarknadshandikappade" 
tänjts till bristningsgränsen. Detta 
gör att fysiskt handikappade i rå
dande arbetsmarknadsläge nu har 
extremtsmåmöjligheter att få ens 
s k skyddat arbete i min region. En 
bild av verkligheten bakom den 
"lyckade" U ddevallamodellen. 

Vad gäller det ekonomiska lä
get våren 1989 så borde det ha 
stått klart för alla att ekonomin då 
var så överhettad att den borde ha 
stramats åt. Detta för att undvika 
dessmotsats ensnabblågkonjunk
tur och ökad arbetslöshet. 

Enligt min personliga uppfatt
ning och sakligt sett så borde en 
momshöjning då ha övervägts av 
dåvarande vpk. För att vpk skulle 
hakunnatstödja ensådan så måste 
dock en sådan ovillkorligen före
nats med fördelningspolitiska 
åtgärder, texreduceradmatrnoms, 
höjda barnbidrag/pensionstill
skott, eller andra liknande insat
ser. 

A v politiska skäl hade det dock 
varit svårt för vpk att förklara en 
sådan uppgörelse. En annan och 
bättremetodhade då varit att stöd
ja regeringens tanke om höjda 
arbetsgivaravgifterochkräva höjd 
bolagsskatt samt särskilda åtgär
dermot särskilt spekulativa inslag 
i ekonomin t ex investeringsavgli
ter, eller extrahöjd arbetsgivarav
gift i privat tjänstesektor. 

Vpk har dock haft en tradition 
att prioritera fördelningspolitiken 
så hårt/snävt att en så bristande 
tradition i att driva konjunktur
politik att partiet inte offentligt 
drev krav på en rättvist fördelad 
åtstramningspolitik. Regeringen 
vfllP lntP hPllPT" hSI C.SIITTlVP.T"lrS~n 

vänsterut, och resultatet blev det . 
tokiga tvångssparandet med cen
tern. 

Förmin del tror jag att en av de 
viktigaste beståndsdelarna i vän
sterpartiets förnyelse är att entydigt 
börja driva konjunkturpolitik. 
Vänstern är bäst på fördelnings
politik, och vi skall våga visa att vi 
även kan driva det som kallas 
konjunktur- och strukturpolitik, 
dvs en politik för arbete åt alla. 

Kortare arbetstid är viktigt. Det 
är en jämställdhetsfråga och ett 
rättvisekrav, ett sätt att höja väl
färden. En politik för arbete åt alla 
måste dock också se till att skapa 
fler arbetstillfällen inte enbart att 
dela rättvist på det som markna
den och kapitalet behagar erbju
da. 

Lika rätt som det var att kräva 
höjd bolagsskattochhöjda arbets
givaravgifter våren 1990, lika fel 
vore det attlyftafram sådanakrav 
nu när arbetslöshetens tiger. I årets 
budgetförslag har vänsterpartiet 
föreslagit att ta ut ca 4,5 m dr netto 
mer från "näringslivet". Denna 
skattehöjning läggs bara margi
nellt ut på industriproduktionen. 
Istället vill vänsterpartiet ta ut 
skattehöjningen på fas tighetsspe
kulation, kärnkraften och särskild 
skatt på fmansiella företag. 

Jag tror att vänsterpartiet är på 
rätt kurs i den ekonomiska politi
ken. Vänsterpartietharettalterna
t~v som tar sikte på ekonomisk 
tillväxt och bra miljö. En väg som 
fördelarom frånhöginkomsttaga
re till låginkomsttagare, från pri
vat konsumtion till gemensamma 
behov, från konsumtion till inve
steringar. Kort sagt att "dela det 
goda". 

För övrigt vill jag bara säga att 
det är vackert att gå i Lund. 

Vänliga vänsterpartihälsningar. 
Lars Bäckström 

POSTTIDNING 

Nästa VB 
görs tisdag (obs) den 7 maj och 
utkommer den 9, dagen efter 
Kristi Himmelfårdsdag. Det blir 
något försenade förstamajkom
mentarer och kanske utdrag ur de 
viktigaste talen, men även fram
åtsyftande material. Bl a kom
mer vi att uppmärksamma land
stings- och sjukvårdspolitiken 
med anledning av de nu fastställ
da listorna. 

Bidrag frånläsarna är alltid väl
komna! 

....... 

Palettciklider (hanar och honor) 
bortskänkes. Erik B 131975. 

KOMPOL träffas på v-lokalen må 
29.4 kl18.30 (obs tiden!) . De nya 
kandidaterna välkomna. 

RÖDA KAPELLET. lö27.4saml. 10.45 
för appellmötesspelning på Mårtenstor
get kl11·12. Repertoar:1, 8, 39,84:2, 
208, 224, 227, 231 , 232. Sö 28.4 kl 
18.45 Rep.på Palaestra inför 1 maj . Tag 
med marschställ! 1·maj repertoar en l. 
utskick. 30.4 Spelning på St Hans back
ar, samling 19.45 tag med notställ. 
Repertoar: 166, 208, 224, 229, 230, 
231 , 232. 1 maj spelning enl. utskick. 
Vid problem ring Bengt, 137006, Gun· 
nar, 135899 eller Rune, 115069. 

HANNAS FLÄKT. Sö 28.4 k116.30 
rytmträning med Lena på Palae
stra. Kl 17 fortsättning med bl a 
Vysotskij. 

VECKOBLADET 
Detta nummer gjordes av Lars Borg· 
ström och Gunnar Sandin . 

tfl 
Kontaktredaktör för nästa nummer 
Gunnar Sandin, tel 135899. 
Vid utebliven tidning ring Rune liljakvist 
138213 el. 115069 
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