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Fp och c är en garanti i regeringen 
mot socialt oacceptabla lösningar, 
sa minister Friggebo i förra veck
an. 

Alltså: 

När arbetslöshetsersättningen inte 
motsvarar mer än. 60% av lönen, 

när bostadsbidragens verkliga vär
de ständigt sjunker eftersom de 
inte längre följer hyreshöjningarna, 

när barndaghemsutbyggnaden ho
tas, 

när teko-industrin läggs ned i hela 
Norrland och inga nya arbetstill
fillen skapas, 

när varven slaktas i Skåne och 
l 000-tals arbetare mister sina 
jobb, 

när ungdomar som år efter år 
misslyckats i skolan berövas möj
ligheten att via s.k. individuella 
beredskapsarbeten visa, att de 
faktiskt också duger, 

när skol trötta 16-åringar tvingas 
in i en gymnasieskola, som inte 
har plats eller beredskap att ta 
emot dem, eller tillhandahålls 
som obetald arbetskraft åt arbets
köparna i s.k. 40-veckorsutbild
ning, 

när psykiskt och fysiskt handi
kappade först får veta av rege
ringen att det nu ska satsas sär
skilt på dem, och sedan av arbets
förmedlingen upplyses om, att 
möjligheterna till träning och ar
bete kraftigt reducerats, 

när Försäkringskassans attityd 
mot långtidssjuka hårdnar, 

när kommunernas sparsamhet le
der till att »ungkarlshotell» och 
dagcentra för alkoholister stängs, 

så är ~et socialt acceptabelt. 

Det är ju förstås också en fråga 
om vem, som känner efter var 
gränsen för det acceptabla går. 
Gösta Bohman, t.ex? 

OCKUPATION! STOPPA 
P-HUSET! 
»Tempos p-hus är dyrt och 
onödigt, farligt och fult», 
skriver Aktionsgruppen mot 
P-huset som torsdag morgon 
ockuperade ett rivningshotat 
hus för att protestera mot det 
hotande bygget. VPK instäm· 
mer varmt. Stoppa p-huset! 

Barn förbjuds dricka vatten 
På flera daghem i Lund har 

stadsläkaren förbjudit de små 
barnen att dricka vattnet, efter
som det innehåller för mycket 
koppar. Föräldrar och personal 
har inte fått någon ordentlig 
information om vad detta inne
bär, trots upprepade påstöt
ningar. 

Enligt en artikel i läkartid
ningen i april i år kan 0,2 mg 
koppar i vattnet orsaka aller
gier. Vattnet på de berörda 
daghemmen innehåller 1-1 ,5 mg 
koppar. Flera barn har diarre och 
allergier som kan antas bero på 
kopparn. 

Praxis 
hette en tidskrift som intill 1975 
gavs ut av en grupp filosofet och 
sociologer i Belgrad och Zagreb i 
Jugoslavien. Det året förbjöds tid
skriften av de jug9slaviska myn
digheterna och flera av de ledande 
Praxis-medlemmarna förlorade 
sina jobb. Tidskriftens kritik av 
bristen på demokrati i Jugosla
vien och av självförvaltningssy
stemets degenerering till närmast 
kapitalistisk liberalism tilltalade 
inte myndigheterna och de mer 
ortodoxt tänkande. 

Tidskriften Praxis kom ut 
under 12 år. Den hade artiklar 
på engelska, tyska och franska 
och attraherade många interna
tionella teoretiker ur den »huma
nistiska marxistiska » traditionen. 
Bl.a. Marcuse, Goldman och Ha
bermas har skrivit i den .. 

Ateruppstår 
Nu återuppstår tidskriften igen 
under namnet Praxis Internatio
nal. Redaktionen kommer att bli 
jugoslavisk och internationell. Det 
första redaktionsmötet förlades 
till Lund och ägde rum i förra 
veckan. Samtidi2t hölls ett S'!'m-

Förätdrakrav 
Nu kräver föräldrarna på ett 

av daghemmen att få ett möte 
med ansvariga politiker och med 
tjänstemän, för att få veta vilka 
åtgärder som ska vidtas. Man · 
kan ev koppla f6rbi de farliga · 
kopparrören. Barnen kan ju inte 
vara utan vatten! 

Det nya daghemmet, som byggs 
på Klostergården, lär få samma 
typ av kopparrör. Struntar Lunds 
kommun i barnens hälsa ? 

posium om »Socialism och demo
krati», som är temat för det första 
numret av den nya tidskriften. 
l fortsättningen kommer man att 
diskutera den ekonomiska krisen 
- Sovjets invasion i Afghanistan 
och andra aspekter av socialis
mens problem. 

Demokratisk socialism 
Tidskriften kommer att fortsätta 
den gamla Praxisgruppens inrikt
ning på ganska teoretiska analyser 
av vad demokratisk socialism 
egentligen innebär. Detta tema 
diskuterades i Lund av bl.a. Sve
~9~<l! Stojanovic (som f ö utkom
mit på svenska med boken Socia
lismens framtid för ett antal år 
sedan), Joachim Israel (som är en 
av de svenska representanterna i 
redaktionskommitten), Mihajlo 
Marcovics m.fl. Men tidskriften 
är inte tänkt att vara enbart filo
sofisk. Den vill, förklarade man 
för Veckobladet, också föra en 
dialog med de rörelser som be
känner sig till en demokratisk 
socialism i väst: eurokommunis
men, den ekologiska rörelsen, pro
gressiva delar av socialdemokratin. 

Veckobladets framtid 
l september blir VB fördub

blat. Det innebär ökade krav 
på våra läsare att del ta i att 
göra tidningen. För det är 
det vi vill ha - en tidning som 
alla är beredda att ta aktiv del 
i. 

De som jobbar med tidningen 
i det som kallas tidningsutskott 
är obetalda amatörer, som be· 
höver allt stöd som kan fils. 

För övrigt behövs ett par karn
rater till i detta utskott. Vem 
är intresserad ? 

Veckobladet ska vara en bred 
vänstertidning för Lund som inte 
bara snöar in på VPKs och KUs 
aktiviteter. Vi vill att också andra 
vänstergrupperingar och progres
siva rörelser ska utnyttja VB för 
debatt och information. 

1980 6: e årg. 

Fullmäktigebeslut 
Vid kommunfullmäktiges sam
manträde förra torsdagen beslöts 
att införa medborgarvittnen. För
slaget om medborgarvittnen, som 
skall vara behjälpliga vid förunder
sökningar, var en socialdemokra
tisk motion. För motionen rösta
de SAP, VPK och en folkpartist. 

Ej sänkta fjärrvärmeavgifter 
Borgarna avslog en motion från 
socialdemokraterna som skulle 
innebära att ränteintäkter som 
Tekniska verken haft 1978-80 
skulle överföras till kommunen. 
Med dessa medel skulle man 
kunna sänka fjärrvärmeavgiften. 
Hade förslaget gått igenom hade 
det inneburit kraftigt sänkta hy
ror för lägenheter i alla hyreshus. 

Fjelievägen 14 
SAP och borgarna avslog en mot
ion från VPK som kunde inne
burit att det vackra huset vid 
Fjelievägen 14 räddats. Nu kom
mer det att rivas till förmån för 
radhus. 

Moderatema och SAP rös
tade igenom .att över 3 miljoner 
anslås till upprustning vid dag
hemmet vid Grynmalaregatan. 
Detta är mer än vad ett nybyggt 
daghem i samma storlek hade 
kostat. VPK hade som huvud
yrkande att frågan skulle bord
läggas för att ta fram en plan på 
en billigare ombyggnad och gav 
också konkreta förslag på vad 
man kunde pruta på. 

Vad avd 3004 
beslöt 
Vid ordinarie kvartalsmöte med 
avd. 3004 av statsanställdas för
bund, som i huvudsak organise
rar postiljoner, beslöts att anslå 
500:- till Nicaragua. Pengarna, 
·som motsvarar 2:-/medlem, skic
kas till Nicaragua genom arbetar
rörelsens internationella centrum 
och kommer att användas till stöd 
för alfabetiseringskampanjen. 

Ny postterminal 
På mötet diskuterades också den 
nya postterminalen i Spoletorp, 
denna kommer förmodligen att 
stå fårdig någon gång 1984. Ar
betsmiljön på den nuvarande post
gården är säkert en av Lunds särn
sta arbetsmiljöer, det är därför 
önskvärt att den nya terminalen 
påskyndas. 

Kvinnocentrum , Lilla Algatan, 
har under tiden 9/6-30/9 öppet: 
må 18-20, to 18-20, lö 11-13. 



·U Från det 
.~kommunala 

Tråkigt nog har jag ingen demen
ti att framföra när det gäller af
faren Wadmark. På sammanträ
det i torsdags delade majori
teten, precis som jag fruktat 
ut diverse markbitar, penning
summor och löften om arrende 
till familjen Wadmark och skan
dalen blev ett faktum. Vi tär 
se om det blir fler affarer av 
samma typ. Nu vet ju fastighets
hajar av olika sorter att nästa 
gång de ska göra affarer så hop
par gärna kommunen in och 
smöijer de inblandade parterna. 

Nisse på bettet 
VPKs exempellöst hårt formu
lerade reservationer i ärendet 
fick sina effekter. Borgama gick 
på linjen anfall är bästa försvar 
och gick hårt ut mot VPKs på
stådda fciretagsfientlighet. Men 
Tetra Pak hade ju kunnat klara 
det här på egen hand, vad det 
gällde var ju om kommunen 
skulle gynna Wadmarks. Social
demokraterna vaknade faktiskt 
också till, Margareta Brage genom 
att instämma med VPK och 
Nisse Gustafsson med ett av 
de kortaste och hårdaste anför
anden jag har hPrt honom hål
la. Det väckte faktiskt respekt. 
Varför tär man inte läsa såna 
här debatter i dagstidningarna ? 
VB kan ju inte täcka allt -
ännu. 

Budgettider 
Det är budgettider nu i nämnd
erna, Lite överallt sitter det 
folk och tittar i de nästan obe
gripliga sifferschabrak som det 
nya budgetteringssystemet har 
medfört. Helhetsbilder och sam
manställningar som ger underlag 
för en politisk diskussion är det 
däremot ont om.-

Som vanligt beskylls VPK för 
en hänsynslös överbudspolitik. 
Jag hörde t ex från Gatunämn
den där sossarna snyggt rätta
de in sig i de borgerliga ramar
na och inte hade ett enda eget 
förslag. VPK-repr~sentanten gjor
de några nästan patetiska små 
uppräkningar av anslagen för 
investeringar i cykelleder, för 
trafiksaneringsåtgärder, buller
skyddsanordningar och förbätt
rande av barnens skolvägar. 
Totalt en ökning om 600 tusen 
kronor för 19.81, en summa 
som mer än väl täcks av slopan
det av en enda parkeringsplats, 
Margaretedal, rymmande 63 plat
ser! Pengama vräks ut på diverse 
trafikleder, och storartade garn
belysningsanordningar, men när 
någon föreslår en obetydlig ök
ning av nålpengarna till åtgär
der i lite mer mänsklig skala 
så ropas det om överbud. 

Rydes undergång 
I övrigt berättas det att borg
arna nu håller på att göra sig 
redo för det årliga rituella ned
slaktandet av anslagen till gång
och cykelleder under stationen, 
den s k Rydes undergång. Jag är 
en varm anhängare av Rydes 
undergång i bägge betydelserna -
Ryde kan jag vara utan medan 
gång- och cykelleden skulle vara 
en tillg&ng. För namnberedningen 
blir ju valet lätt och kanske 
konstnämnden skulle kunna läg
ga ut en beställning på ett min
dre konstverk att ha därnere. Jag 
har länge saknat en ryttarstaty i 
Lund - här finns både anledning 
och ett värdigt föremål. 

Lucifer 

Besök av franska kommunister Förslagsrätt i 
nämnderna 

Lund har haft · besök från 
»vänorten» Nevers i Frankrike. 
Där har Alfa-Laval en fabrik, 
vilket är anledningen till att 
borgama valde iust Nevers. Det 
gjorde man medan det var 
borgerligt styre i Nevers, men 
sedan dess har socialister och 
kommunister tagit makten i 
stan. Nu är de franska lagarna 
sådana, att alla platserna i kom
munens fullmäktige , >>Conseil 
communal», besätts av majori
teten. Där fmns alltså bara so
cialister (22 st) och kommu
nister ( 11 st) och inga borgare. 

I årets delegation från Nevers 
var tre kommunister med till 
Lund , bl a biträdande borg
mästaren, Madame Bigot. Vi 
hade gemensamt ett brinnande 
intresse av att diskutera politik -
och det gjorde vi vid ett litet 
möte i fredags. 

Våra franska kamrater var mest 
intresserade av strejken, .som vi 
förklarade hade varit en högst 
»formell» strejk, påbjuden från 
fackets ledning. Till skillnad från 
de flesta strejkerna i Frankrike 
som är mer eller mindre spon
tana och nästan . alltid växer 
fram från basen, massorna. 

Vi diskuterade också kärnkraf
ten - PCF är ju positiv till kärn
kraften som ett av flera energi
slag. Trots olika uppfattning var 
stämningen hjärtlig hela tiden. 

Denna sorts vänortsmöten, på 
politisk nivå, tycker vi är men
mgsfulla, och när VI sKliJOes 
var vi överens om att VPK Lund 
nästa år bör göra ett besök hos 
PCF Nevers. Det fmns mycket 
politik att diskutera som vi 
inte hann med under de korta 
timmarna. 

Thomas Schlyter 

Ryggskador inom sjukvården 
VPK kräver i en interpella

tion i landstinget att persona
len ska få bättre undervisning 
i lyftteknik och lämpliga ar
betsställningar och att perso
nalen ska få ökat medbestäm
mande när det gäller inköp 
av tekniska hjälpmedel inom 
sjukvården. 

Inom sjukvården förekommer 
ofta tunga lyft , vilka medför 
stor belastning på personalens 

ryggar. RyggbesVär -är da~for 
en av de vanligaste yrkessjuk
domarna i vårdyrkena. l främsta 
han är det personalen i lång
vården som drabbas av denna 
arbetsskada. Men även opera
tionspersonalens ryggar är utsatta 
för stora påfrestningar. En tred
je grupp som i detta samman
hang bör nämnas är städper
sonalen som ofta besväras av 
värk i axlar , rygg och fötter. 

Äntligen folkskyddsmasker ! 

b~SM~SK 
·~ VALLSPö m~· -

~R1ftA(K 
1 

.lUffEW J. 

- Ska vi ta en näsduk i stället ? 

Försvarets fabriksverk i Löddeköpinge har nu fått in en större sändning av 
folkskyddsmasken (storlek 3). Den lär skydda mot inandning av radioak-
tivt avfall från ex en svår kärnkraftsolycka i Barsebäck. · 

Kommunal- och oppositionsråden uttrycker sin uppskattning, samtid
igt som de beklagar att maskerna inte räcker till alla. - Men i nödfall 
ska det ju duga med fuktat tyg, säger Lennart Ryde med ett litet klurigt 
leende. 
- Det kommer en motion i frågan, påpekar Rolf Nilsson (vpk) trotsigt. 

Ansv. utg .: Mon ica Nymark. Sätt ning & layout : VB-red . Tryck : acupress lund 

När detta läses har biblioteks- · 
nämnden beslutat sig för om 
Bibliotekstjänsts datasystem 
BUMS skli in i femårsplanering
en eller inte. 

Förvaltningschefen vill införa 
BUMS medan personalen och 
facken (SKTF .& DIK) är starkt 
kritiska och därför vill skjuta 
upp beslutet. 

Vi ska här inte ta upp argu
ment för och emot data, en i 
och för sig viktig diskussion, 
utan stanna inför den princi
piellt vikti$a frågan om vem 
som ska fa ställa förslag i de 
kommunala nämnderna. 

Man kan undra om det inte 
vore rimligt att man inom f"ör
valtningar hade någon slags 
demokratisk procedur som ut
mynnade i de förslag som de 
politiska nämnderna ska ta 
ställning till ? Som det nu är 
ligger förslagsrätten hos en 
enda person - chefen ! 

Varför tillåter inte, eller 
snarare varför kräver inte 
den politiska demokratin 
en fungerande demokrati 
inom förvaltningarna ? ( Kom 
inte här dragandes med MBL ! 
MBL ger i bästa fall facken 
rätt till information och rätt 
att uttrycka en åsikt, men har 
ingenting med den direkta de
mokrati som skulle kunna fm
nas på våra kommunala arbets
platser). Är det inte att under
skatta löntagarkollektivet när 
nämnderna låter sig styras 
sitt arbete av en enda person ? 

Glasögon till Nicaragua 

Alfabetiseringskampanjen i Nica
ragua är nu i full gång. Kampanjen 
har visat att behovet av glasögon 
är enormt. 200.000 par har 
nämnts. 

stödkommitten för Nicaragua 
i Lund håller därför på att samla 
in glasögon, som genom direkt
kontakter kommer att skickas till 
Nicaragua. 

stödkommitten kommer att 
samla in glasögon på sina appell
möten, dessutom kan man nu 
lämna in sina avlagda glasögon på 
VPK: s partilokal, Bredgatan 28. 
Här kommer en låda att fmnas. 
Även andra uppsamlingsställen 
kommer senare att upprättas. 

CY KELUTFLYKT till Dal by hage 
lördag den 14/6. Samling kl 1 O 
Bredg 28. Arr. KU. Alla IIIdrar 
välkomna! 
FOTBOLL. VPK möter Försäk
ringskassan tisdag 10/6 kl 17.30 
Klostergården plan 4. 
HAMNARBETARNA. Ge ditt bi
drag till st re j k kassan ! P g 50 
20 2 - 1 (motstå ndaren är väl
organiserad). 
KOMMUNMÖTET den 12/6 är 
inställt meddelar VPK-Lunds sty

relse. 

Redaktionsutskon: 
Finn Hagberg 


