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Fredagen den 4 november 

LKHF 
och Lundagård 
Om du är student och läser Lundagård så märkte du att det 
förra numret som kom ut var det STORA VALNUMRET. Det 
var bestämt så. Partipresentationen, utfrågningen och den 
större delen av debatten hade sin plats där. I det sista numret 
innan valet kunde man få in korta debattinlägg och genmälen. 
Allt enligt brev från lundagårdsredaktören Per Lindström till 
de olika kårpertierna. 

Döm om vår förvåning när vi slog upp dagens nummer av Lun
dagård. Först så brer Anders Frosteli (kårordförande och 
FRIS:are) ut sig över .nästan en sida i ett generalangrepp mot 
den samlade vänstern LKHF och Socialdemokraterna; givet
vis utan att de angripna har fått någon möjlighet att gå i sva
romål (Duktig knähuhd, Per Lindström, du får säkert fort
sätta att vara Lundagårdsredaktör om FRIS skulle lyckas att 
klamra sig kvar vid makten ett år till.). 

När man bläddrar vidare möts man av en helsida m.ed snut
fagra bilder på alla FRIS :s kandidater i valet. 

Inga andra partier har blivit tillfrågade. 
En vanlig annons säger de ansvariga. 
Det stod det inget om i Lundagård. 
Det blir för LKHF att skicka in en anmälan till Pressens Opi
nionsnämnd. 

Ack ja, dessa det fria ordets försvarare, dessa moderater. 

och polisen 
LKHF har sökt polistillstånd för att kunna köra runt i stan 
med en mobil högtalarbil under de sista dagarna innan kar
valet. Mest en formsak. men det är lika bra att söka tyckte 
man . Som igar. torsdag. fick man ett underhandsbesked att 
man inte skulle fä något tillstand. Konstigt! Men FRIS och 
allehanda >>and ra» kommersiella jippo brukar fä direkt. 
- Det skalini inte bry er om, fick man till svar. 

Polisen i Lund har en JO-anmälan att vänta. 

och Clarte 
Förra åre ts kårval var en katastrof för Clarte' här i Lund, Man 
gick tillbaka från ca 500 röster till ca 150 och föll därmed 
ur deputerade. Sedan dess har situationen för Clart'e inte 
förbättrats. Inom förbundet har omfattande utrensningar an
ställts som för Lunds del har lett till att de flesta av dem som 
för ett eller tva år sedan var de mest aktiva inom Clarte' nu 
försvunnit. En paranoid häxjaktstämning har samtidigt gri
pit kring sig inom förbundet, uppvisad bl.a. på kongressen i 
våras när- som Clarte' själv medgivit efter tidningsskriverier
delegaterna använde täcknamn och tvangs välja en förbunds
styrelse av personer vars namn de inte kände. 

VB frågade Svante Nordin frän LKHF hur han ser på Clarte' 
idag. 

- I Lund ställer Clarte' bara upp med 8 kårvalskandidater 
i ar. (LKHF har dubbla antalet invalda i deputerade.) Detta 

motiverar man stilenligt med allt vad kårvalskandidaterna kan 
räka ut för i framtiden frän yrkesförbud till avrättning. 
Den verkliga förklaringen torde emellertid vara brist på folk. 
Clarte ' i Lund tycks mer e !ter mindre ha reducerats till An
ders Jeppsson och dennes närmaste vänkrets. 

---Samtidigt kan en viss förändring till det bättre skönjas i 
Clartc 's politik. Ord som »socialism» och !>arbetarklassen>> 
har kommit till heders igen. Bland dem som utrensats ur 
Clarte' befann sig Knut Carlquist och andra som stod för den 
tidigare extrema högerlinjen i förbundets politik, där man an
såg sig tjäna studenternas intressen bäst genom att springa på 
frackmiddagar med moderata kärbyråkrater. (Karaktäristi
ken är inte min, utan hämtad ur senaste numret av Clarte'.) 
Carlquist hörde också till de värsta hetsarna mot KHF /Y PK. 

- Om dessa positiva tendenser kommer att leda till en sta
digvarande förbättring av Clarte's politik är det för tidigt att 
säga. Det kvarstar att Clarte' förögonblicket är alltfö r svagt 
och splittrat för att utgöra en faktor att räkna med i student
politiken i Lund. 



Kvinnocentrum 
Nu ska det äntligen hända något på kvinnaområdet i Lund. 
Kvinnocentrum ska bildas som en träffpunkt för kvinnor, 
där vi kan utbyta erfarenheter och ide 'er. Vi har gjort för
slag till en miniplattform: 

»Kvinnocentrum är till för att stärka kvinnorna i deras kamp. 
Det står på en socialistisk, partipolitiskt obunden, grund. 
Kvinnocentrum visar kvinnors kamp och kvinnors skapan
de arbete i och utanför hemmet. 
Kvinnocentrum visar hur kvinnor utformar sina ide 'er, er
farenheter, sina tankar i konst, bild, litteratur, sång, musik, 
dans , teater, film och miljö . Kvinnocentrum har en råd
givande och stödjande funktion. Basen för denna skall 
bygga pä de rika erfarenheter kvinnor har inom olika om
råden.Kvinnocentrum kommer att utveckla en verksamhet 
där kvinno r kan få hjälp och hjälpa varandra. 
Kvinnocentrum verkar för att fackligt skola kvinnor. 
Kvinnocentrum är avsett att vara en naturlig träffp unkt 
och samlingspunkt för kvinnor. 
Kvinnocentrum verkar för in ternationell solidari tet mel 
lan kvinnor.» 
l mån av resurser ska vi även försöka fungera som kris
centrum för misshandlade eller våldtagna kvinnor. 
Tisdagen den 8 nov. kl 19.30 träffas vi i studiecirkelrum 4 
på stadsbiblioteket för att diskutera och bilda Kvinno
centrum. Har du nägom ide ', kom och tala om den eller 
kom för att få ide 'er. 

VPK-Lunds kvinnogrupp 

KAMPLUST 
17 barn i syskongrupp på dagis är för mycket. Verksamhe
ten blir lidande, och det blir svärare att lösa problem i 
gruppen. Barn med särskilda behov riskerar att inte få till
räckligt med stöd. Lärare och socialarbetare kan vittna, att 
det kostar samhället mera ju senare resurserna sätts in . 
Föräldrar och personal pä daghemmet Runan på Linera 
har idagama inbjudit politikerna i den sociala central
nämnden och krävt att barnantalet i syskongrupperna ska 
minskas till 15. l nya daghem planerar man för 15 barn i 
syskongrupp. 111en de befintliga far beh ålla det större barn
antalet pa obestä md tid. VPK, som krävt planering för höj 
ning av kvaliteten pa de äldre barnstugorna, instämde i 
kravet pa max 15 barn. I>Ni mas te sätta barnens behov i 
cent rum>> sade föräldrarna. men borgarna svängde sig med 
vaga tal om kostnader. eventuella planer och handlings
frihet p a lang si k t. 
nSadana här resuncm:.1ng är inte bra för kamplusten». sa 
Gunnel Frostcll(m). mot slu tet av debatten. Hon tänkte 
da pa sin egen kamplust. Men föräldrarnas. personalens. 
barnens kamplust') Den var det inget fel pa. 

Som du väl inte har kunnat ungå att märka har VPK dra
git igång en bostadspolitisk kampanj under mottot :HY
RESSTOPP. Vi kräver alltså hyresstopp för att tvinga 
fram en ny hyrespolitik frän statens sida. Så dyker det 
då upp små grupper här och var i Lund i de olika student
bostadsområdena och stämmer in, kan det tyckas. 
Dom kallar sig sånt som »Några fattiga hyresbetalare pä 
Vildanden» m. m. Dom kräver hyresstopp och det är ju 
bra , men, och det är viktigt, dom tycker att studentägda 
Akademiska Föreningen skall stå för kostnaderna. Det är 
ungefär lika intill igent som att kräva en subventionering av 
matpriserna och kräva att Konsum skall stå för fiolerna . Per
sonerna aakom »Några fattiga .. . » är Clarteister dvs SKP:are. 
Som vanligt vågar man/vill man inte tala om vem man är 
(skäms ni för att tala om att ni är SKP:are, eller ... ) 

Kravet på hyresstopp är en politisk fråga och när VPK krä
ver det är det inte för att knäcka AF så att en privat hyres
haj kan köpa upp alla studenthusen eller för att få Lunds 
Kommunala Fastighets AB att gå i konkurs. Vi kräver hy
resstopp för att mobilisera en stark folkopinion och tvinga 
fram ett allmänt hyresstopp och en ny bostadspolitik. 

Se alltså upp med SKP hur dom nu än har spökat ut sig 
nästa gång dom agerar. 

~\~ /, .... ~ 

MöRKBLA är den politiska färg fritidsförvaltningen före
slår skolbarnen, åtminstone om man ska döma efter inne 
hållet i det skollovsprogram som distribuerats inför Mår
tenslovet. Som enda programpunktiför politiskt intresse
rad ungdom erbjuds där en träff med ungmoderaterna! 
Olycksfall i arbetet tror inte VB-red . mycket pä, men vi 
erinrar oss att fritidsförvaltningens ordförande, Olof Nord
ström, är (m)-märkt. 

Möten m.m. 
KU-fest den 5 nov. kl 19.00 i Dackegårdens gillesstuga. 
Sång, mat , allsång, musik och dans för KUs medlemmar, 
sympatisörer och vänner. Kom i tid' 

KROPPSVÄNUG familjemotion ordnar VPK/ KU-Lunds IF 
för alla aldrar och kön. Vi bestäm mer själva aktiviteterna. 
Varje lördag i Lerbäckskolans gymnastiksal kl 16-18. Ibland 
med hemmasits efter träningen. 
Kom - och tag med sympatisörer' 
Ganska ansvariga är kamraterna Lennart, Ahmed och Finn 
pa L.Grabrödersgat. ~ B, tel. Il % 64. 

Ansvang utgovare: Ulf Ny mark 


