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Fredagen den 14 maj 1976 

Kommunen stryper ungdomens 
kulturella självaktivitet 

lunds kommun är ytt.erst snål, för at:t inte 
~~ga n~Jativ, när det gäller kommunala bi
...__a.g till ung1omens kult:urakt.iviteter. I 

stället för att stimulera ocl• stödja olika 
föreningar och d.e fria musik- och teater
grupperna, avs1 år man, eller bevil:iar yt-
' "'q>t. små anslag för deras verksamhet. Det 
~ inte för mycb::t sagt a.tt de reaktionära 
kraft.erna i kommlmst:yrelsen med Göst.a Ltn
deberg i sp~tsen (han är centerpart:i.st, ni 
vet} rent av diskriminerar. somliqa grupper 
och ·föreningar när de/han inte g:i.llar. d0ras 
saJnhällskritiskt orienterade program. 

Detta fick vi bevittna p~\ fullmäktiges senas;
te sarrm.s ntr ä de den ~~9 <'>-pr · J , näl:' VPK~ B mo.t;.j_o 
om stö...i ( både ekonomiskt och betr. ans'.af·: 
fande av lokaler ) till de fria kulturgrup
perna i IJ.lnd slQ-Jlle behandlas . Lilla T>?at.P.rn, 
Musik och Hantvedcshuset:, Folkets I3io m.fl. 
fyller ett viktigt behov au icke-kommersiell 
kultur och kollektivt ska_pande i st:an. 

Men medan stadsteatern, vars scen sUir tom 
'nga kvällar i veckan , f år mi. l jonbidrag 

t:rå.n kommunen lr-ast.-:ts ~nhart små smulor (ca 
50 000 / året) till de fria teatergrupperna. 
Penga.rna räcker knappt t:.ill hyran och tving
ar en del g r upper att sl?.. igen eller flytta 

å.n stan ( Oktober •?.Y. v is.) . 

VPK. yrkade i sin motion krav på lämpliga lo-· 
kaler samt ekonomiska bidrag till främst. 
föreninJen HoH-huset. Föreningen iir känd bl. 
a . för sina lyckade parkfester för allmänhe
ten. Redan 1974 ndlbbades Hu.set.s ansökan om 
karmnuna l t bidrag. Samma nonschalans mot fö
reningen 'lisades frAn korrmunstyrelsen 1975 . 
Irqa pengar och ingen lokal. Det var då i 
maj 75 sam VPK beslöt att genom en motion 
stödja föreningeD. 

Vad har hänt sedan? 

Det to::; c..kygt ett helt fu: innan motionen be
svarades och svar et blev i stort sett "kalla 
handen" åt förerd.ngen. Detta trots att Teat:cr
och Musikmämnden samt Fasti ghetsnämnden varit 
positiva ti l l motionen. 

NU på lörda.g den 15 går Vii .... "JSTF.RN VÅRPR04ENAD 
av st.:1peln. Det. blir en li.ten lag om v andring, 
i trakten av 'f!ö·:1r .A lJa kan vara mc-rl , barn 
och vuxna. T.iJ l de allra minsta finns det 
en k}i.rra, som dom ka.n <;ka i. Blåsorkestern 
kornmer au·. fi.nnas p!J. plat.s, och eft.er e n 
stunjs randring tar vi en lång och st.ärkand e 
rast d& vi äter oc11 pratar och spelar sten 
krocket m. m. 

Biljet.ter finns på Bokcafet och kanske vid 
tågets avgång .klockan 9.00 från Lunds C . 

Vuy..na 1:, :-·~ mellanstorlek 5:- sm~; O: -

VJ är herrm'.'l vid 'i6·-tiden igen. 
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Dagen efter fullmäktigemötet så sade HoH-hu
sel:. upp sig från sina lokaler på Grön ega.tan. 
Man hade ingen e.konomil~k möjlighet att vara 
kvar eftersom !IB.n inte fått det stöd för 
handsuppgifterna från fastighetsnäro.YJ.den 
hade låt-it ana. 

Trot::; alla mot.gångar ordnar man även i år en 
r..arkfest, till vilken Sverker Oredsson trod.de 
sig kunna lava ett mindre kontantbidrag. 
Fest.:en bl i r den 5 och 6 juni oc:h i år ska ll 
man satsa på ett bredare progra m med a kti v i 
teter och musik för a lla åldrar oc h smake r , 



'AL 
·r~r) Gä~ ;_;'l'Ö):K(J:t1J:T'rEN FÖR DEN 
''O.{'I'uGISISKf\. REVOLU'l'IONEi·l? 

l ' r)y· drygt en månad sedan splittra-
d~C: :· k ommitten ef ler at:t ha var .L t-. 
"handlingsfr.Jrla.utr.td n i et.t par m?..nader 
på grund av mot.si-ittningar rörand!':! et."c 
l ärnp1i.gt st.ödprojekt i PortugaL t·Tfu::a 
h 2\ J f te11 av me::llenm.:trna ( 27 a v 58) 
lämnade korm.nitten och bi Hade en uy 
( Stödkonuni tt.en fur Portug.:l.J. s Revolu
tionär er) • Split t.r inq en t .J.r nfu·m;).s t 
sr-:c.; E";om en spegling a.v motsättningar-
Pa j_nom vänstern i Por:tu;p L och trots 
at L den är iitt rmklaga så har ,~t:min

s t.un~ e ·tt: konstrl!kti,rt a1~bete kommit 
i gäng igen bland de kvarvaran...rle merJ
l Pfflilt<-tr na • 

'!'i sdagen den l3 apr :U hölls ett myck
et l.yck;'lt i .nforma:tionsn.öt.e pA konst-
h ;:; lJ en j J...und med c :a 1.50 besc.'lkar t~ . 

En kamra.t fr/in Portugal, Victor Ba
t ist-.a, re.iogjo:rdu för kampen i Partu
g a l r:le:-1 hjålp a.v diabilder och film. 
G0r.: a n 'l'lle:cl:vnn gjordt> en anulys <J..V 

dc~ n pol i ti s \a u t .veckling<2n, !Jess-1 tom 
ha J e k ornmit ten en f rara g å ng s.r:. i k f ör·
sä.J jning av affischer, bl a sl.rlana 
som kommitt:ens mErllerrmar: sjf.i.l\r;:\ målat .. 

: ,täk t•.xnafr ån f ör säl jn.i.n:J(m g Ar t . .U.l 
;.o_;md ttens nyligen antagna sL.'<'lpro-
-' ( \c :J ordbrukskollektivet Est..reln de 
,\l::o de Sale (Stjärnan vic'l Sades 
hf'·jd). P.J. detta 800 ha stora kollelr_tiv 
i det "rä.:la" l'~lente:je i södra Port.u
ga l arbetar 36 lant..arl)e tar t:;. B<,) hovet. 
av jordhr uJ<:smaskinpr_· är mycket s1:ort 
(man har t. ex err.last en traktor). Även 
E:n anläggning för konstbevattning 
f'tår ·högt upp på "önskelistan". Genom 
en uppd.funnilVJ i en närbelägen F loo 
finn r;; tillräckliga va ttenresu:rser re
d an . Vidare- är man i stort behov av 
expert.hjälp. De närmaste månaderna 
k ·)mmer. stöJkommit.ten a.tt bedriva en 
intensiv insamlingskampanj . Hur de in
sam1a.de medlen skall. användas be

s t ämmer arbr!t.arna på kollektivet. 
Kc,mmitten för söl'::er äv~n rno!Ji lisera 
sv e nska jordbruksexperter som kan åka 
n.'r oC:h arbet.a på kollektivet. Då be-· 
h l"11 e t av arbet.skraft är stort är även 
"i eke experte" välkomnd och flera av 
k.o:;ur:i ttens medlenmar planerar att åka 
n e r till Estrela de Alto de Sade i 
;" O >Th'Ui:u- för att hjälpa. dem i deras 
,., r bet-<? . • 

Du ~om vill vara med och jobba i 
k ommitten tag kon·takt. med ~'Tenny 

Bu t.l e r på te l: 11 ö7 67 eller Roland 
Fe~sson på tel: 14 15 66. 

så l&l en av KU :s förstamajparoll
er i år. Samma p.:'lroll P.kad.e l::anske 
än hög 1.-:e nu i onsdags när bortåt 
ett tusental elevPr frfm SVeriges 
SjUkrJyntnastinstitut, H>:>.:1icine stud
erarrles Förening 1 SocialhÖ(JSkolan" 
Frit:i.c1spedagoge:rna, Vilrdskolan och 
SVer iqes Sjuksköt.erskors Elevers 
Förbund genomförde s.i n demonstra-· 
tion mot de gr."l.derade l.Jetygen. 
Innan .:lerronstxationst.äget la'1lnade 
Clemensto:r get hade hundratalet el
ever under dngen varit på plats i 
stan med namnlistor och flygblad. 
Genom flygbL:t:len informerades all
mänhc ten om de mot-ev :::om ligger· 
bak0m de missnöjda elevernas ak
tion . Det är framför allt tre or
saker som qör att man vii l slopa. 
betygen: 

l. Att betygen endast. visar mä..'1gd
en av d etaJ.jkunskap~:.v: vid sJr..r iv·
ningstillf ället. och inte som vore 
önskvärt nämlig(~n e leverna s för
måga till kritiskt: tänJ.: ande. 
2 . Att betygen tjänar. som falsk 
motivation för studier . Istället 
borde utb:U.dn:i.ngen och det fram
tida yrket vara motivation nog. 
3. Att jaktr~n efter höga betyg 
skapar stress och s pli ttx·ar elev
erna ist.ället för att fr3mja sam
arbetE" och kamratskap . 

Som er sät.tning för betygen v il l 
man införa beteckningarm1.; !!god
känd" respektive "icke qodkänd". 
Samtidigt tänker man sig under 
tl'tbildningens gång ha fortlöpande 
debatt och utvärdering av kurs
erna . 


