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C.hilekommitens skolarbete 
Fredagen den .21 maj 1976 

Pr ån ChiLekommit t ens sko lgr?A-PP harY vi 
fått en artikel som vi med glädje pul/l1> 
aerar. Samtidigt viU vi påpeka att även 
andra progressiva organisationer är väl
komna att skPiva i VeakobZadet. 

Sedan i höstas har Chilekommitt~n i Lund 
varit indelad i två arbetsgrupper som 
haft skolan resp. ÖV'riga arbetsplatser 
som sina verksamhetsfält. skolgruppen 
har under början av året arbetat fram 
ett informationspaket som i första 
hand vänder sig till elever på gymnasi
ets 2-,3- och 4-åriga linjer. 11Paketet" 
omfattar sång och musik framförd av 
skolgruppens sånggrupp. Vidare visar 
vi ett nygjort bildband om Chile och 
avslutningsvis blir det frågor och 
diskussion. 
Bildbandet börjar med några bilder 
från kuppen 1973 . Med utgångspunkt 
ft:ån detta ställs frågan: "Hur kunde 
detta hända?". Vi försöker genom en 
historisk återblick klarlägga de fak
torer och u~ecklingslinjer som lett 
till situatfonen i dagens Chile. Vi kom
mer in på den imperialistiska utsugning
en av Ohile, den chilenska arbetarklas
sens kampfyl1da och blodiga historia, 
UP-perio:ien, Allendes presidentperiai, 
militärkuppen och vad som sedan hänt i 
juntans Chile. En viktig ambition har 
varit att peka på de egentliqa förtryck
arna bakom militärerna: de inhemska 
storgodsä~arna och kapitalisterna i al
lians med de multinationella företagen 
(även de svenska! ) och USA. 

Under mars har vi presenterat vårt "pa
ket" för Polhemsskolans elever. Att in
formera om Chile i skolan visade siq 
mera kontroversiellt än vi trott . Vissa 
klasser hade sänt delegationer till 
studierektorn för att slippa utsättas 
för vår "konmunistpropaqanda". 
Men när vi väl fått våra motsträviga å
hörare på plats kunde vi konstatera att 
kunskaperna om situationen i Chile var 
mycket dåliga. Den åtminstone tidvis 
rikliga information som massmedia spri
dit verkade ha gått tämligen spårlöst 
förbi. latinamerikansk histor:i.a var ett 
okänt onråde, de multinationella före-

tagens aktiviteter i Latinamerika var 
idel nyheter, liksom att det hotfullt 
och kommunistiskt klingande ordet i.m
perialism skulle ha något samband med 
dessa mäktiga bolagsjättars s.k. affärs
metoder och personalpolitik . usA.ts pch 
CIA :s manipulationer i Chile under 60-
och 70-t.alen väckte förvåning och för
andran. Numerära Uppgifter om svält, 
arbetslöshet och terror i Chile idag 
mottogs med misstrogenhet. Och Båstads
demonstrationen, vad visste man om den? 
Jo, det var där vänsterstudenterna be
gick det oförlåtliga brottet att blanda 
sanman idrott och politik. "Idrott och 
politik hör inte ihop!" Den övertygelsen 
satt som berget. 

Sammanfattningsvis blev våra intryck av 
Polhemsskolan 
- att skolan ligger omsorgsfullt skyddad 

och isolerad från det övriga samhället 
- att "objektivitetsraseriet" fortgår 
- att den politiska okunskapen omhuldas 
- att det politiska pryderiet är utbrett 
-att misstänksamheten mot .anti-imperia-

listiska grupper är stor. 
Inte desto mindre har vi . som varit ute 
på Polhemsskolan upplev~ det strävsamma 
jobbet med att skingra fördomsdimmorna 
som roligt och stimulerande och trots 
all t inte utan en viss framgårq. 
Under maj har skolgruppen dessutom be
sökt Lomma fritidsgård. Ett tjugotal ton
årsu~domar mötte upp. Flera av dem be
sökte förresten fritidsgården för första 
gången vid detta tillfälle. Även detta mö
te gav som någon uttryckte det, mersmak. 
Chilekonmittens skolgrupp tänker självfal
let också i fortsättningen ställa upp med 
sitt bildband, sina broschyrer, sin sång
grupp och sin diskussion8lusta så fort 
den kan få kontakt med någon skola, klass, 
ungdomsgård, fritidsorganisation eller 
liknande, sam vill ta emot den. 
Den som kan förmedla sådana kontakter el
ler för övrigt vill ha med oss att göra 
får gärna ringa vår kontaktman, Per Dahl, 
tel 046/12 54 51. 

Skolgruppen inom Lunds Chilekomnitte 



i~ år promenad 
BCL"n.J x•?5d:r fanor, sång, solsken, t1uxna.J 
b'Zåsorkes ter, barnvagnaJ.", matsäck, had., 
Stchag, Ri~sj?5n, extra tåg. 

Ingred i enser i Vänstern s vårp1~ ornenad i lör
dags . Det är en (snart) ganmal fin tradi-
tio n i Lund att vänst•_orn å ker ut en vård ag 
f ör att vandra i det. skånska l a ndRkapet. 
I år gick vi från Stehag til l Rings jöns 
strand , där vi t.illbr ing ad e da;jen med a t: t 
i:ita och prata och b ada ( just det !) _inna n vi 
gick tillbaka till Ste h a g och v·årt hyrda 
e x t ratåg. Vägen var lätt k uperad och det 
'Jar en härlig syn att se det långa följ et 
1"2 4 r öda fanor bölja sig fram i landska-
- ··et . Valda delar av blåsorkestern (VPK-:-
7.1.lncs) v a r med och spe l ade. Veckobladets 
u ' .... sC.nd e t ycker nog att or kestern b orde 
LräYJ.& in lite brunnsmusik ti.ll nästa år. 
ue~ s kulle passa f int på vårpromenaden. 

u·~pfotbolls säsongen ha r å ter sparkats 
J å ng. VPK Lunds IF har r edan hunn i t 

S ' .~J a f e m matcher i vår i divi sion IV 
l> . lo rJessa har man v unnit tre och för
.Lc .:..at t vå . Vinsterna gäll er de tre se
''E. _;:e m".tcherna va.rför en uppåtgående 
tendens :i.n·te går att förbise. Siffror 
-~c- a 3- 0 · c h 5-l understryker ytterlig
tre dett..a faktu'!l. En av or sakerna till 
f r -.r..'l"fx.c; arna är naturlistvis den här-
; ~~ c;:~1. l a g c: ·,1c1an. 
Tr~ning sker nere på Södra Lekp latsen 
om lörd:::.gar kl 10. Dit Kan intres s era
do s ök a sig och få en glimt av stjä rn
or n3. . 

Det har varit dragning i v.h- t korsorc•, 
Vän:Jtt:trkrysset som fanns i l :a ma. j Vecko 
b ladet. Av 25 000 utdelade e xer:plar har 
vi fåt t in en lösning, int e s2 d å ligt tyck
er redaktionen . Den inkomna lösningen var 
tyvärr inte helt rätt, men bra nära. Efter
: om vi är korr.munistex: o ch inte hyllar bor
Jer ligc1 prestationsideal utan mer ser ti l l 
insa t sen så har vi beslutad att dela ut 
för sta p r iset, Per-Ol ov Zennströms bok om 
k on s i.:n&n-m Albin Arnelin till D. BLomstrund 
OC~ l 0 . Stål. Grattis! 

UT.:.; l ; Nnr;EN AV VECKOBLADET 

;Ju-:mcr 19 av Veckobladet utkommer 
I ö~ st cm två veckor, fredagen den 
·~ j 1m i . Detta på grund av att. det 
är helgdag nästa torsdag. 

En händelse som massmedia låtit passera 
okorrmenterad var onsdagens temamöte o m 
tonårstjejer i Folkets Hus. Det var en 
sammankomst utlyst och arrangerad av 
SVenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) 
och Grupp 8. Ett sjuttiotal personex ha
de mött u pp och b l a nd talarna märktes 
särskilt KU: s r eprese ntant e a r i ta }:.kes
~~n, va rs t'll kammade hem åtskilliga app-
.Lader. , . 
Meningen var att diskussionen skulle fö
ra s med u tgångspunkt i Sh'V:s tir'lniruJ "Vi 
Mänskor" s s e na ste nununer, som i nnehåller 
intervju~- ~ed n ågra tonårstjejer . Ty~2rr 

kom eme ller tid debatten aldrig riktigt i
gång och de frågor som arrangörerna st5 l lt 
"Var hittar v i e n positiv kvinnoidenti t 
och "Hur motverk ar vi de falska i r e a.lc:1 ? " _ 
glömdes helt bor t. Istället upptogs de n . 
mesta tiden av Vi Häns kor s b åda r eC' .3.k t.ö!·c:r 
Anneli Ewers och Louise Walden s om me0 
förkärlek uppehöll sig krinr; t.jE~~er rr ... u 

fysioncmiska kor.:plex av typen f ör -s-:Ji.. 
bröst och för-tjec ka - lAr . 
Debatten blev därför inte v~d den b ord e 
blivit och Gu s tav Möl l :=r: !.)eh öll, d ä r l a 
hängde inom g las och ram, si11 b e l åtna 1 ·i . 
även efter debatten. 

F-~· ~~.:!K'...L"'JC..;....:.:::.~·~.:=;;:'..--.; .. 

l OFF ENTL IGT ~~ÖTE tisdagen den 2 r.i ... aj ~: 
. !I QM DEN FACK LIG!\ DEMOKRATIN Ot~H LO- 'l 

KONGRESSEN 11
• • 

Ta !are : ROLF SKCJG , t d in Volvo Ol u1 -
ströms-ver ken. 

FO LKETs HJ S, MEDL: Li l DSS/\LEN , kl. 19. 

~ 
Arr. !<o:nmun i st i s ka Meta l l arbetares 
F· ör en i ng ( VPI<). 

JB:r'X...~~7!"~~.an:...~~i.t-.. 

MED VIETNAM F UR V.ilRLDF.:NS FOLK 

Antiimperialistiskt sångspel av Gia i 
Phong, Lunds Konsthall, fredagen d e n 2 1 
maj kl. 19. 30 

Arr . Lunds Ko n sthal l - Lund> F NL-grupp 

DEHONSTIURA! 
På lördag i Halmö mot Y-issingt::rs SVerige
besök . Bussar går fr !m Lur.d till r1almö. 
Om tid och plats: se den lokala dagspr es
sen eller affischer på Bokcafet. 

,. 


