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Fr Erlagen den 2 2 a Jr il 

fJa. ~t tog dag h e 1m en vägen? 
Det finns fortfarande de som är motståndare till daghem. 
I Svenska Dagbladet sade en polis nyligen att barnen 
borde vara hemma, på daghemmen grundläggs krimina
iiteten. I Lund kunde för två år sedan Lars Bertil Gö
ransson (c) säga till föräldrarna: »Jag förstår inte att ni 
skaffar barn när ni sedan lämnar bort dem.» 
G1mnel Frosten (m) kunde säga: »Varför tycker ni att 
dRghcm är så bra, annars ligger det ju i tiden att vara ne
gativ till institutioner.» 
Dc bnrgerliga politikerna har tvingats bli försiktigare, 
de har övergett den daghemsfientliga argumentationen. 
Posi tionerna har flyttats fram. Vi har en lag om barn
om~orgen . Riksdagen har satt målet 100.000 nya dag
hetn:."Platser på fem år. Kommunerna gör årliga försko
leplaner. Nu kan både folkpartister och moderater ac
cep t-:: ra f,Jil behovstäckning. I ord. Men sen kommer 
dc nya argumenten : det blir för dyrt, måste pruta, svå
righrtcr att uppfylla planen etc. I praktiken är den 
borgerliga politiken oförändrad: utbyggnaden förha
las, köerna växer. 

Jnte ens den otillräckliga förskaleplanen följs. 
VP;: sa om den förskoleplan, $Om antogs i höstas: 
målsättningen är för låg, samhället måste satsa mycket 
mer. VPK sa också: eftersom färskoleplanen inte är 
bind::mde, kommer borgama inte ens att bygga alla de 
Caghem, som finns i planen, man kommer inte att få 
dagmammor, man kommer inte att få lägenheter tilllä
genhetsdaghem. Förskaleplanen är ett räkneexempel. 
De tre borgerliga partierna har aldrig tänkt sig att den 
S.(a genomföras. 

'Polkparti,stcr och moderater har bedyrat att man skul
le följa planen. Men vad har hänt sedan dess? 

l. Förskaleplanen räknade med 500 platser i lägenhets
daghem under ~emårsperioden. E1, fjärdedel av perio
den har gått och förvaltningen har fått fram nio plat
se~. ett enda lägenhetsdaghem. 

2. De tre borgerliga partierna har i den ekonomiska fler
årsplanen tagit bort 1/3 av de 1.800 nya platser som för
~koleplanen lovade . . 

3. De tri'! borgerliga partierna har strukit hälften av de 
barnsa:narittjänster, som förskaleplanen lovade. 

4. Skolbarnen !:unnas i sticket. Socialdemokrater och 
borgare är överens: högst 200 nya fritidshemsplatser de 
nä.rmaste fem åren. Sjuåringar får klara sig med en nyc
kel i ett snöre om halsen! 

5. I dag får inte ens de som beviljats förtur plats: det 
fmns en kö av förtursfalL 

6. Centerpartiet har föreslagit allmän överinskrivning i 
alla daghemsgruppe r. (Inga personalförstärkningar men 
större grupper, det är borgerlig satsning på kvalitet.) 

7. De tre borgerliga partierna har sagt nej till att ens 
utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid 
och hur behovet kan åtgärdas. (Det gäller inte deras 
väljare!) 

8. I stället satsar man på nya platser i trebarnsystem, 
en tillsynsform som bara kan utnyttjas av· studenter och 
andra med pliviligierade arbetstider. 

9. Och i dessa tider av prutningar höjer man anslagen 
till de privata deltidsförskolorna med 50%. Under de 
komma11de åren vill man ge 1,5- 2 milj. kronor i bi
drag· 
Borgarna har visat att de inte kommer att uppfylla för
skoleplanen. De tre partierna står enade. 

Om man bara vill... 
VPK-Lund har krävt 1.500 platser i 30 nya daghem un
der de kom.'llande fem åren, utöver förskoleplanen. 
(Självfallet har vi gått emot borgamas alla försök att 
pruta på kvantitet och kvalitet.) Borgama säger att det 
blir svårt att finna tomter. Lunds innevånare. som ser 
rivn;ngstomter både här och där, säger sig att det kan 
inte vara så svårt om man bara vill. Och det är rent av 
löjeväckande, när Gunnel Frastell (m) kör fram »tomt-

v.g. vänd! 



bristen» som ett skäl till att man måste pruta på dag· 
.. m~~h-trurär-detmect 

Papegojelyckan på Väster? Där håller man på och byg
ger på ett stort område. Ett daghem finns upptaget p~ 
förskoleplanen. Men det är bluff. lnget daghem är ' 
planerat att byggas där. Det som fattas är inte tomt
mark utan politisk vilja. 

((Det kostar sä mycket, 

Lundasektionen av SFR , Sveriges för
skollärares riksförbund, anordnade i 
onsdags, tillsammans med aktionsgrup
pen för barnstugor i Lund och föräldra
föreningarnas kontc.ktgrupp, ett möte 
med anledning c.v centerns utspel angå
ende en lOo/o-igt högre utnyttjc.ndegrc.d av 
daghemsplatserna. P. g. a. den stc.rka 
opinionen mot förslaget som förekommit 
dels i pressen, dels på mötet har nu 
centern gått till reträtt på just det här 
förslage t, men det kommer säkert att 
dyka upp nya fula förslag därifrån. Mö
tet som sc.mlc.de c:a 200 personer för
sökte få de borgerliga partierna att be
känna färg och tala om hur många dag
hem de skulle bygge. inom de närmc.ste 
åren, men som vanligt fick publiken ba
ra veta att "det kostar så mycket•• och vi 
kan inte lova något förrän vi vet hur my c
ket pengar som finns. Några priori te
ringar i e konomin ville de inte veta av. 
Inte heller nc.ppade något av pc.r t ierna 
nå VPK.:s förslag att man på riksplanet 
1nåste ' kräva att stc.ten t ar över mer av 
driftskostnaderna, t. ex. personalens 
löner som utgör en stor del av dessao 
Det ä,r väl svårt för de borgerliga par
tierna, som inte tror på dc.ghemstanken, 
att helhjärtat sc.tsa på den och för sök«. 
finn~ lösningar på de ekonomiska frågor
~<a i sambc.nd med utbyggnaden. VPK 
menar att prioriteringar måste göras 
och göras snabbt. 

BRA OCH GRATIS DAGHEM TILL AL
LA BARN! 

VOYZEK 
Tisdag den 26 c.pril ger Friteatern WOY
ZEK av Georg Buchner i stadsbibliotekets 
hör sal kl 19., 00. 
'NOY ZEK är en arenateater som utspelas 
i 1800-talets Polen och speglar övermc.ktens 

-förtryck mot den lilla ensamma människan 
i gestalt av e n fattig mordåtalad soldato 
Pjäsen bygger på ett autentiskt kripl.inc.lfc.ll., 
A rrangör är FiB/Ku lturfront., Biljetterna 
l<ostc.r 20 kr onor och finns att köpa bl. a.o 
på Bokcaflt., 

M il joninsamlingen 

Nu är det dags att gä till offensiv för Vänsterpartiet 
kommunisterna. Det socialistiska alternativet skall 
föras ut, partiorganisationerna stärkas och nya 
skapas, partipressen byggas ut och ges ökad 
spridning. 
För att uppnå dessa mälsättningar behövs också 
ekonomiska resurser. Väl medvetna om detta har 
partikamrater runt om i landet spontant tagit 
initiativ till omfattande insamlingar. l syfte att 
samordna insatserna och sätta in pengarna där 
dom bäst behövs ställer partiledningsn parollen om 
en riksomfattande ekonomisk kampanj. 

Målet är minst 1 miljon kronor för partiet och 
Arbetartidningen Ny Dag. Att satsa en dagsförtjänst 
är ett bra sätt att snabbt nå resultat. 

Alla insamlade medel sätts in på VPK:s postgiro 
5 11 80-8. Adress VPK, Kungsgatan 84, 112 27 
Stockholm. Märk talongen »VPK:s miljoninsam· 
Ii ng». 

En sång -ett vapen 
Tolvhundra människor sitter andäktigt i 
AF:s stora sal och väntar på Wolf Bier
ma.nn, mc.nnen som kc.n få regeringar, att 
begå politisk harc.kiri. Och plötsligt står 
han på scenen, den kontroversielle med 
valrossmustaschen och han bör jc.r att pre.· 
ta. med publiken. Under kvällens lopp så 
diskuterar han mera med publiken än · 
sjunger. Kontakten med publiken är nästal 
otrolig. Han lyckas på något sätt trots 
språkbarriären skapa eri dic.log med sitt 
auditoriumo Hans framställningskons t är 
mördande, han använder ironin på e t t s å
dant sätt att man förstår att det kanske 
trots c.llt skulle vara farligare för myn 
digheterna i DDR att ha honom inne i lan
det än utanför trots att han inne i DDR va ... 
rit belagd med yrkesförbudo 
Hans gitarr och sång är ett dödande vapen. 


