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Fredagen den 30 juni 1978 

OM VECKOBLADET 
VB gör nu sitt traditionella som
maruppeh4ll och dterkommer i mit· 
ten av augusti. Nästa sommar kör vi 
nog /ör fullt, för d4 hoppas vi std 
mitt i en h4rd valkamp. 

VB-läsarna har annars kunnat no
tera n4gra sm4 förändringar hos bla
det. Den växande skaran prenume
ranter f4r den fr o m fö"a numret 
utan kuvert, dvs med adresslappen 
klistrad i ena hörnet. Redaktionen 
spar b4de pengar och framför allt 
tid p4 det arrangemanget. Men hör 
av er om det leder till ndgra prob
lem! 

Ni f4r även gärna höra av er när 
det gäller ett annat ·experiment, 
nämligen stilen och layouten i det 
här numret. Det är ett försök som 
sagt, och med den ordinarie VB-re
daktionens dterkomst ställs kanske 
tingen tillrätta. Genom att p4 det 
här sättet minska stilen f4r vi ju in 
mera text. Det är s4 mycket i och 
kring Lund som det behövs infor
mation om och kommentarer till, 
och VBs tekniskt betingade litenhet 
är ett växande problem. Den nya 
stilen (Press Roman 8/9 för den 
som är typografiskt intresserad) är 
faktiskt lika stor som den vanliga 
spalttexten i t ex Arbetet, SDS och 
Ny Dag, . och stö"e än i Aftonbla
det. 

En tredje ändring är att vi enligt 
den praxis som p4 de flesta hdll r4-
der har börjat signera liingre artiklar 
som inte skrivits av redaktionen. 
Dels f4r vi in fler s4dana nu, dels 
har vi plats 'ned mer text. Läsekret
sen är mycket välkommen med bi
drag, men tänk p4 att VB i första 
hand är en lokal tidning. 

Glad sorrzmar, fö"esten. 

SÖLVE UT, STrG IN 

Sölve Johansson , kommunfullmäk
tig för VPK, lämnar sitt uppdrag ef
ter sommaren. Det är hans arbete (i 
Köpenhamn) som lägger hinder i vä
gen). Sölve kommer dock även i 
fortsättningen att delta i det kom
munalpolitiska utskottets arbete. 

Carina Svensson, nu suppleant, 
g4r in p4 den lediga platsen. Hon ef
terträds i sin tur av Stig Nilsson, av
synare p4 Fleron- Verro och bl a ak
tiv i den kommunistiska metallarbe
tarföreningen. 

BOKCAFET 

har semesterböckerna. Varför inte 
nyttja ledigheten till att kliimma en 
riktigt saftig marxistisk klassiker? 

Nu har marodörerna på Bytaregatan slagit till. 
Det är bröderna Paulsson på Lundia som fö"a 
måndagen lät riva grannhuset intill sitt hotell. 
Det gör de för att kunna genomföra den hdrt 
kritiserade påbyggnaden av hotellet, samtidigt 
som Grand Hotel nu beslutat sid igen till nydr. 
Sådan är kapitalismen ... 

pornas rov. Bostäder lär det inte bli igen, utan 
hotelladministration och stö"e svängrum för 
bilarna till parkeringen under kvarteret. 

Bytaregatan 13 var ett fint litet bostadshus 
frdn slutet av 1800-talet, som nu blev grävsko-

Som vanligt mitt i sommaren, medan en stor 
del av opinionen är pd semester, rivs ocksd bryg
geriet - dvs de delar som man inte undantagit i 
stadsplanen. Vi får väl se vad som är kvar av . 
Lund till hösten. 

Cyklister och fotgängare 
förena er i kampen om gatorna! 
Gatu- och parknämnden har råkat i 
luven på · trafiknämnden som vill 
tillåta cykelåkning på Knut den 
Stores gata mittemot järnvägsstatio
nen. Nu har också HSB ställt sig på 
cykelmotståndarnas sida och krävt 
att cykelförbudet ska stå kvar. 

För VPK:s del är linjen helt klar: 
Det är klart att man ska kunna cyk
la ända fram till stationen, där man 
nu också satt upp hundratals cykel
ställ utefter Bangatan, utan att be
höva ta omvägen bland bilarna om 
Bantorget eller Clemenstorget. 

På senare år har man byggt en del 
nya cykelstråk från Lunds ytterom
råden in mot stadskärnan. Men i 
centrum konfronteras cyklisterna 
ständigt med hänsynslösa bilister 
som trotsar parkerings- och genom
fartsförbud . Vad som nu behövs 

är att flera gator stängs av för bilis
ter, så att man kan. skapa samman
hängande cykel- och gångstråk i 
centrum. Ett viktigt sådant stråk 
går från järnvägsstationen österut 
mot universitetet, Lundagård och 
Tegnersplatsen, något som VPK 
krävt sedan länge. Man ska kunna 
cykla hela denna sträcka utan hin
der av enkelriktningar, förbudsskyl
tar eller kantstenar - även genom 
Lun·dagård. 

I kampen om stadens gaturum 
måste de trafikanter som tar sig 
fram för »egen maskin» - till fots 
eller cykel - stå enade och solida
riskt stödja varandra mot de motor
burna. Då får naturligtvis cyklister
na också visa normal respekt för 
fo tgängarna - många äldre männi
skor är kanske oroade, men det vi-

sar sig ju att det går bra att samsas 
om utrymmet i Kattesund och utef
ter stortorgets norra sida. 

På Knutstorget är det naturliga 
cykelstråket i mitten och mellan 
banken och fontänen, medan fot
gängarna kan känna sig skyddade 
närmare husen och under skärm
taken. Det bästa är förstås att mar
kera cykel~tråket i gatubeläggning
en genom att byta ut den mot vita 
betongplattor just där. Kostnaden 
kan inte vara oöverkomlig - jäm
för med Malmös nyaste satsni.ng på 
Södergatan! Och i Lundagård .bör 
man också kunna markera ett cy
kelstråk rakt igenom med kanter av 
gatsten och en diskret skyltning. 

Thomas Schlyter 



FP:s KÖSYSTEM 
Vi Aterger här Anders Sanner
stedts reservation i sociala·cen
tralnämnden anglande folkpar
tiets förslag till daghemskö. 

Folkpartiet har satt· sig i ett dilem
ma med sitt förslag till kösystern 
för barnomsorgen. Det framgår tyd
ligare nu, sedan socialförvaltningens 

-arbetsgrupp kornmit med en första 
utredningsrapport byggd på data 
från Södra Sandby. 

Antingen väljer man fp :s ur
sprungliga förslag. Det har arbets
gruppen räknat på, under antagande 
om inga andra förturer ärt syskon
förtur. Då kan, efter ett par år, alla 

. sex- och fernåringar få plats. Men 
inte inom överskådlig framtid alla 
fyraåringar. Detta betyder en skev 
åldersfördelning. Småbarnsavdel
ningarna måste fyllas på med fyra
och femåringar. Syskongrupperna 
domineras helt av sex- och femår
ingar. 

Om man vill undvika en skev år
dersfördelning, med alla de nackde
lar som därmed följer, så kan man 
heller inte lova alla barn plats. Och 
då är det inte mycket kvar av fp :s 
kösystern. 

Nu försöker fp klara sig ur dilem
mat genom att säga, att många för
äldrar inte efterfrågar fp:s lösning, 
dvs skulle tacka nej till en daghems
plats för sin sexåring. Om man i 
sex års tid tvingats lösa barnomsor
gen privat, är man mindre benägen 
att byta till dagis ett år" före skol
starten. Vad föräldrarna vill ha är 
dagis redan från det barnen är små. 
Det kan ligga en del i detta resone
mang. Men vad är då poängen med 
fp:s kösystern? 

Självfallet finns det en annan väg 
ut ur dilemmat. Genom en snabb 
utbyggnad kan alla barn erbjudas en 
bra och avgiftsfri plats redan från 
det de är små, utan någon skevhet 
i ålderssarnrnansättningen. Trots 
krisen är en snabb utbyggnad möj
lig. Men det förutsätter att staten 
tar över en större del av kostnader
na, och att partierna bestämmer sig 
för att verkligen prioritera just 
barnomsorgen. 

Utrildningen om fp:s kösystern 
drar nu ut på tiden. rren skulle varit 
klar l maj, men blir fårdig tidigast i 
höst. Att dra frågan i långbänk kan 
vara ett sätt att dölja en reträtt, 
men det går i så fall ut över föräld
rarna. Det nuvarande ·k,ösysternet 
(med krav på anmälan morn en vec
ka efter barnets födelse) måste er
sättas så snart som möjligt . 

Därför har VPK nu sagt: Fp-för
slaget är tillräckligt utrett. I stället 
bör det förslag genomföras som ar
betsgrupp l presenterade i barnorn
sorgsplanen. Men tyvärr vill både 
borgare och socialdemokrater fort
sätta att låta utreda fp:s kösystern. I 
långbänk. 

Anders Sannerstedt 

RIKSTRÄFFEN DEN 26-27.8 

Res med! Information från VPKs di
striktsexpedition, te/. 040/9 78897. 

UTGIVARKORSBAND O KARIN BLONt 
057 BREDGATAN 20 

Eritreb 222 21 LU ND 

l VB nr 22 Atergavs det flygblad som spreds vid 
Eritreaaktionen den 17/6, till vilken initiativ ha
de tagits av Lunds Afrikagrupp och de bAda i 
Lund verksamma Eritreaorganisationerna (en 
uppgift som tyvärr vanställdes av ett ombryt-

ningsfel). l numret fanns även VPK Lunds sty· 
relses motivering till att VPK inte stödde aktio
nen. Här nedan följer en polemik från Afrika
gruppen och Eritreagruppen, varpA VPK och 
KU gör en slutkommentar. 

Eritreaaktionen - replik till VPK Lunds styrelse 

Vi är förvånade över VPK-styrelsens 
uttalande i VB nr 22, och vill i kort
het redovisa våra synpunkter. Först 
angående aktionen i Lund. 

Lunds Afrikagrupp, Eritreagrup
pen och Eritreanska studenter i 
Lund samlades den 6/6 för att dis
kutera fram en samlad aktion för 
Eritrea och mot Etiopiens invasion 
av landet. En flygbladstext skrevs, 
där hänsyn togs till att den skulle 
kunna accepteras av de flesta orga
nisationer. Vikten av att VPK/KU 
skulle kunna vara med betonades. 

Vid förhandlingsmötet följande 
måndag menade VPKs representant 
att parollen »Fördöm so'7etiskt och 
kubanskt stöd till militärJuntans oc
kupationskrig i Eritrea» borde änd
ras så att ordet »kubanskt» ströks. 
Ett andra ändringsförslag lades fram 
av representanten för Afrikagrup
pen: »F ördörn allt utländskt stöd» 
osv. Vid omröstningen mellan dessa 
två ändringsförslag röstade de flesta 
mot Afrikagruppens förslag - även 
VPKs representant. Vid omröst
ningen mot det ursprungliga försla
get föll VPKs. Dock klargjordes 
från majoriteten av grupper - Afri
kagruppen, Eritreanska studenter i 
Lund, KAF och Fib - att om den
na strykning var ett villkor från 
VPK för att delta så var man villig 
att stryka »kubanskt» i texten. Någ
ra förslag att stryka hela parollen 
framfördes aldrig på mötet. Vid den 
slutliga omröstningen om hela flyg
b ladstexten röstade representanten 
för VPK för texten, med tillägget 
att styrelsen skulle fatta det slutliga 
avgörandet nästa dag, men att det 
troligen skulle accepteras. KU rösta
de ej, då dess representant först må
ste höra med sin styrelse. 

Nästa dag får vi besked från VPKs 

styrelse att de ej kan acceptera pa
rollen om sovjetiskt och kubanskt 
stöd, utan att den måste strykas. 
Något förslag om att stryka enbart 
»kubanskt» kände de ej till. Efter 
diskussion avvisas även detta förslag 
- som hade framförts av VPKs re
presentant på förhandlingsrnötet! 
Följande dag ringer KU och säger 
att de ej kan acceptera parollen om 
Sovjet och Kuba - utan vill ersätta 
den med »allt utländskt stöd». Detta 
kan då även VPKs styrelse accepte
ra. Efter rundringning till övriga or
ganisationer framkornmer att ingen 
utom en kan godkänna denna änd
ring. I det läget måste beslutet från 
förhandlingsmötet gälla, och att 
VPK haft möjlighet att uttrycka sin 
linje tidigare. 

Om det utländska stödet 
till Etiopiens krig i Eritrea 

styrelsen skriver att »Övertygande 
rapporter pekar på ett klart ku
banskt ställningstagande mot det 
etiopiska angreppskriget mot Eri
trea, och att inga fakta tyder på di
rekt sovjetiskt eller kubanskt stöd 
till en offensiv mot Eritrea, utan att 
Kuba på det politiska planet före
faller jobba aktivt mot Etiopiens 
nuvarande Eritreapolitik. Först ett 
klarläggande: i parollen talas ej om 
något »direkt militärt stöd», enbart 
om »stöd». 

Vi skulle gärna se dessa övertygan· 
de rapporter. Läser man t ex Gran
rna, officiellt organ för Kubas KPs 
centrillkornrnittl!, finner man i stäl
let under rubriken »Ännu en förtals
kampanj mot den etiopiska revolu
tionen» (29/1 -78): »Medan separa
tistaktivitet i Eritrea uppmuntrats 
- och uppmuntras - av imperialism 
och arabreaktion, invaderas Ogaden 

Kommentar till Afrikagruppen och Eritreagruppen 

Om aktionen 
Visst är det synd att det inte blev 
någon enad aktion den l 7 juni. Vi 
tycker nog att ni själva bär en del 
av skulden, genom brådstörtat 
handlande. Er inbjudan korn några 
få dagar före förhandlingsrnötet, 
som ägde rum samrna vecka som ak
tionen. På så kort tid hinner stora 
organisationer inte förankra kontro
versiella beslut. Därför hade varken 
VPKs eller KUs förhandlingsrepre
sentanter något egentligt mandat, 
och tog också förbehåll för detta. 

»Vikten av att VPK/KU skulle va
ra med betonade&>, skriver ni. Ja, 
det blev ju heller inte mycket till 
aktion utan VPK/KU, och den skul
le knappt ha synts alls om inte 
VPK/KUare personligen deltagit . 
Därför borde ni ta er själva på or
den inför höstens aktioner: ta ini
tiativen i så god tid att det finns 

verklig möjlighet att diskutera och 
förhandla. Då slipper vi nog också 
desperat rundringningar och miss
förstånd i sista stund. 

Om det utländska stödet 
till Etiopiens krig i Eritrea 
VPK/KU stöder den eritreanska be
frielserörelsen. Vi stöder det eritre
anska folkets rätt till självbestäm
mande, och vi stöder de krafter som 
verkar för denna självständighet. 

Därför kunde vi också ställa oss 
bakom den flygbladstext som bl a 
innehöll följande: »Vi kräver av 
/Sovjetunionen och Kuba/ att de er
känner Eritreas rätt till nationell 
självständighet, och att de ej stöder 
Etiopiens krigföring mot Eritrea.» 

Vi vill också tro att Kuba har den
na syn. Ni citerar som hin håle . .. 
januaricitatet från Granrna gäller ju 
främst Sornalia, och bisatsen om att 

Ansv. utg. Ulf Nymark . Satt och tryckt pli Acupress i Lund av t f VB·red. 

av styrkor från Somalias reguljära 
arm~!. Den etiopiska revolutionen 
kornmer aldrig att låta sig skrämmas 
av dessa eller andra hot. Ställda in
för sina fienders provokationer och 
aggression är det etiopiska folket 
och den revolutionära ledningen 
fast beslutna att försvara revolutio
nens framsteg .till varje pris, liksom 
oberoendet, enheten och landets te
ritoriella integritet.» Fidel Castro sä
ger i sitt hälsningstal till Mengistu i 
Havanna (Granrna 7/5 -78): »Yan
keeimperialisrnen söker ifrågasätta 
Etiopiens rätt att försvara sin terri
toriella integritet och enhet mot de 
eritreanska splittrarna.» 

Detta får räcka så länge. Som sagt, 
vi efterlyser och skulle gärna vilja se 
liknande uttaianden där Kuba tar 
ställning mot det etiopiska an
greppskriget mot Eritrea. 

styrelsen avslutar med att man in
te ställer upp bakom paroller som 
grundas på imperialismens nyhets
förmedling, och förstår inte villighe· 
ten att legitimera den från vänstern. 
Det är ett fult påhopp och helt onö
digt. Vi kan belägga våra citat och 
anser inte att de är grundade på im· 
perialisrnens nyhetsförmedling. 

VPK har under många år stött Eri
treas kamp för nationellt oberoen· 
de. Denna aktion syftade till att 
manifestera ett brett sådant stöd. 
Vi kornmer att ta initiativ till lik
nande aktioner i höst, och efterly· 
ser en konstruktiv debatt om dessa 
frågor. 

Stöd befrielsekampen i Eritrea -
fördörn E tiopiens invasion! 

Lunds Afrikagrupp 
Eritreagruppen i Lund 

t ex arabreaktionen har stött eritre
anerna är ju faktiskt sann. Eritrea
nerna själva förklarar detta med att 
också vapen från reaktionens vapen
smedjor kan användas i progressiva 
syften. 

Vi vill gärna bidra till citatsarn
lingen. I en intervju (mars 197 8) sa
de Kubas vicepresident Carlos Ra
fael Rodriguez: »Vi har hjälpt eri
treanerna i deras kamp för självstän
dighet sedan kejsar Haile Selassies 
tid. Vi anser att den eritreanska frå
gan måste lösas på politisk väg . . . 
Vår princip är att kubanska rådgiva
re inte får användas mot eritreaner
na.» 

Vi ses till hösten, i gemensamrna 
och gemensamt planerade aktioner! 
Stöd befrielsekampen i Eritrea 
fördörn E tiopiens invasion! 

VPK Lunds styrelse 
KU Lunds styrelse 
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