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Fredagen den 9 januari. 

VB -tema :F öräldrakoopera tiva daghem 

FöRÄLDRAKOOPERA11VA DAGHEM - ett kvalitativt språng för 
föräldrainflytarulet, eller ett sätt att hoppa över daghemskön? 

---Fakta i målet---
J Lurul finns det två privata föräldralwoperativa daghem med lwmmu

nalt stöcf. Allingen (som varit i gång ca 2 år) och ett helt nystartat på 
östra Torn. Det finns två nystartade föräldralwoperativa i lwmmunal 
regi, ett på Vildanden och ett på Magistratsvägen. 

Inom den »privata sektorn» finns även ganska många deltidsgrupper 
(det som förr hette lekslwla}, med sammanlagt nästan 250 platser, mest 
Montessori[örslwlor. Två av dessa deltidsgrupper ska göras om till dag
hem (enMontessori och en Waldorf). 

Samtliga föräldralwoperativ i Lurul är sk lägenhetsdoghem, de omfat
tar bara en avdelning, med omkring 15 platser. 

Hur fungerar de? Det som främst ~{ciljer dem från vanliga doghem är 
att föräldrarna har arbetsplikt. På Allingen, som är det enda sam har 
varit igång en längre tid, har föräldrarna arbetsplikt en heldag i måna
den. Det doghemmet drivs av en förening, som består av föräldrarna, 
personalen och representanter för lwmmunen. Det är föreningen som 
sköter. elwnomin och anställer personal. Fö1iildrar och personal är upp
delade i olika arbet~pper som sköter administrationen, inne- och 
utemiljö och matlagnzng. När Allingen startades tillföll en del av plat
serna barnen till dem som tagit initiativet till daghemmet. Barntill de 
övriga platserna rekryterades ur den kommunala daghemskön. 

. . och vad säger facket? sesid3 

Veckobladet vill i det här 
numret starta en debatt om 
förätdrakooperativa daghem 
och privat förskoleverksam
het. 
Det råder politisk oenighet i den 
här frågan. De borgerliga parti
erna, särskilt folkpartiet och mo
deraterna, är positiva till privata 
initiativ på barnomsorgens områ
de. Både VPK och socialdemokra
terna har däremot gått emot an
slag till privatförskolor pch priva
ta föräldrakooperativ i alla kom
munala instanser. Motiveringar 
har varit sådant som att kommu
nens pengar ska gå till en utbygg
nad av den kommunala barnom
sorgen. Att detta är ett sätt att 
komma före i daghemskön. Och 
att arbetsplikten på föräldrakoo
perativen gör att bara vissa sociala 
grupper kan utnyttja dem .. . 

Varför en debatt? 
Varför vill då VB ta upp en debatt 
om privatförskolor och föräldra
kooperativa daghem? Vi vet att 
V l' K :s otllciella negativa inställ
ning upplevs som ganska proble
matisk av en hel del personer som 
är positivt inställda till VPK :s po
litik på andra områden. Den här 
frågan påminner också om några 
andra vänsterdebatter, som Djin
gis Khan/HSB-<lebatten i VB i 
höstas, eller den livliga Ny Dag-de-

batten om Waldorf och andra pri
vatskolor. 

Dessa diskussioner berör yt
terst en inte oviktig fråga i den 
politiska strategin: Ar den enda 
framkomliga vägen den att kräva 
att stat och kommun ska ta hand 
om alla problem - eller ska man 
själv ta saken i egna händer och 
bygga upp alternativ? Är i så fall 
de privata föräldrakooperativen 
ett progressivt alternativ (som t ex 
kan jämföras med de f.d . Algots
sömmerskornas produktionskoo
perativ Norrkläder) - eller har 
kritikerna rätt när de säger att 
detta bara är ett sätt för relativt 
priviligierade grupper att fixa det 
för sina egna ungar? 

Men även om föräldrakoopera
tiven är kommunala och rekryte
rade ur daghemskön ·- är de verk
ligen ett alternativ för alla för
äldrar? En annan tanke i detta 
sammanhang: kan det finnas en 
motsättning mellan fackets roll 
som värnare av medlemmarnas 
intressen, och andra mål inom 
barnomsorgen, (t ex att barnen 
ska ha det bra på daJtis)? J a. vad 
vill vi egentligen med dagis ... 

Ordet är fritt! Låt analyser 
och adrenalin flöda! Skriv alltså 
till Veckobladet (Trollebergsvägen 
21C, 222 32 Lund). Men lagom 
långt, det är bättre att du själv 
begränsar dig, än att vi tar fram 
~Dxen . .. 

Förklara dig, Rune Linder 
Hyrorna för hyresgästerna i 
den kommunala Saluhallen 
vid Mårtenstorget har inte 
höjts de senaste två åren. I 
hyresavtalet från 1975 sägs 
att de årliga hyresbeloppen 
skall justeras upp enligt en in
dexklasul. Detta har alltså in
te skett utan samma hyra har 
gällt 1979 och 1980 som 
1978. På så sätt har kommu
nen gått miste om 105.300 
kr i hyresinkomst. 
Detta framgår av en rapport från 
Svenska Kommunförbundet som 
på kommunrevisionens uppdrag 
gjort en intern kontroll av verk
samheten vid fastighetskontoret. 

Att inte fastighetsnämnden 
reagerat på den uteblivna hyran 
kan bero på att fastighetsnämn
den har delegerat beslutsrätten i 
ärenden som hyres- och arrende
sättning. Här är det alltså fritt 
fram för tjänstemännen. Frågan 

är nu emellertid om fastighets
chefen Rune Linder eller hans 
underställda har rätt att gå in 
och ändra i ett skrivet avtal. 

Rapporten har skickats till 
fastighetsnämnden för ett ytt
rande. Rune Linder får väl för
klara sig Vlld det lider. 

I ett annt avsnitt ur samma 
rapport sägs det »Flera av Gakt) 
arrendekontrakten löper sedan 
10 år tillbaka med oförändrade 
arrendebelopp. Avgiften synes i 
vissa fall uppgå till små belopp 
med hänsvn till arrendeområdets 
storlek. Gällande avtal har ej före
gåtts av någon anbudsgivning eller 
värdering». 

Enligt fackrevisorerna är det 
»inte alltför ovanligt att samma 
namn återfmns bland jaktarrende
tatarerna som på fastighetskon
tore!~ personalförteckning.» 

Aven i det här fallet väntar 
vi med spänning på fastighets
chefens förklaringar . 



Inga annonser 
VPK yrkade vid förra fullmäkti
gesammanträdet (18/12) att full
mäktiges sammanträden skall 
annonseras i Veckobladet föru
tom i SDS, Arbetet och SkD. Det
ta avslogs. Endast VPK :s 9 leda
möter röstade för förslaget. För 
att det skulle gå igenom hade det 
behövts 1/3 majoritet eller 22 rös
ter. 

De fyra andra partiernas avslag 
på detta är del av samma mönster 
som när VPK nekas suppleanter 
i kommunala organ eller ersätts 
av socialdemokrater, eller som när 
partierna i fullmäktige skall debat
tera men inte bjuder in VPK. 

Vad fullmäktige hade att ta 
ställning till var i vilka tidningar 
man skulle införa annonser om 
fullmäktiges sammanträden 1981. 
Kommunallagen är visserligen o
klar i det här fallet. Såhär står det 
under rubriken annonser: »Upp- r 

gift om de ärenden som skall be
handlas skall .minst en vecka före 
sammanträdesdagen införas i en I 

eller flera ortstidningar. Därvid I 

bör väljas tidningar som genom 
spridning inom olika grupper av 
kommunens medlemmar bringar 
tillkännagivandet de flestas känne
donn. 

Oavsett vilken tidning man 
valt att läsa skall man alltså ha 
kännedom om fullmäktiges sam
manträden. I Lund fmns fyra tid
ningar, SDS, Arbetet, SkD och 
VB som uppfyller kommunalla
gens skrivning. 

820 prenumeranter 
Men får då en tidning ha hur liten 
upplaga som helst för att komma 
ifråga för dylik annonsering? Nej, 
självfallet inte, och i det fallet är 
kommunallagen oklar. Men just 
detta har prövats, eftersom bes! u t 
som dessa tidigare har överklagats. 
Man har då sagt att en tidning bör 
ha en täckning som motsvarar 
4.5% av hushållen-:'MenLo~h_.det_år 
Viktigt, då har det gällt tidningar 
som inte ges ut på orten . VB, som 
faktiskt är Lunds enda ortstid
ning, har m~ sina 820 prenume
ranter i Lunds kommun en täck
ning på ca 2,5% av hushållen. 

Med den politiska blocksitua
tion vi har i Lunds kommunfull
mäktige kan VB i princip hållas 
utanför dylika annonser. Det 
borgerliga och socialdemokratiska 
blocket kan gå ihop och få ige
nom annonser i »Sina» tidningar 
och hålla VB utanför, detta oav
sett hur stor upplaga VB har. 

Man kan uttrycka det precis så 
överlägset och drygt som Claes
Göran J önsson (s) gjorde det i 
fullmäktige. C-G J menade att VB 
får söka sig presstöd (som om det 
här skulle vara en fråga om ekono
mi) på annat håll och att om alla 
tidningar med ett par hundra ex 
skulle ha annonser så blev det 
många som kom ifråga. Naturligt
vis kunde inte C-G J svara på vilka 
andra tidningar han menade. 

Konsten att sälja Lund 
Vederkvickade till kropp och själ återvänder vi till den kom

munalpolitiska vardagen, låt vara lät ringrostiga efter flera 
veckor utan så mycket som ett nämndprotokoll att sätta tän
derna i. Bästa sättet att få upp adrenalinhalten är att läsa orts
pressen och det har vi gjort med rikt utbyte. 

Lund sålt 
I Arbetet den 5 januari intervju

as turistchefen Bo Kjellin i Lund. 
Det har fönnärkts en del höjda 
ögonbryn bland VPK:s kommu
nalpolitik er när Turistbyrån 
kommit på tal och nu har jag bör
jat förstå varför. 

»Så skall Lund säljaS» är rubri
ken. Dvs precis hur försäljningen 
ska gå till är ännu oklart.»Allmän· 
heten är välkommen med ideer 
om hur vi ska kunna sälja Lund 
eller till nya kurser som skulle 
locka hit turister som golf- och 
windsurfingkurserna nu gjort ett 
par år» Lite ovanligt uttryckt 
kanske, men andemeningen för
står vi ju och visst vill vi bidra. 

Hästpolo är väl det som ligger 
närmast till , möjligen komplet
terad med storslalom och skrid
skosegling för vintersäsongen. 
Vildsvinsjakt i de östra kommun
delarna skulle nog locka en del 
tyskar - man fick väl tala med 
Sean om att släppa ut en del små
grisar som kunde förvildas på 
lämpligt sätt. En specialkurs i al
pinism inriktad på den danska och 
holländska marknaden borde 
kunna förläggas till Billebjär. 

... och fastighetsskötsel 
Skulle man å andra sidan mera 

ta vara på det lokala kunnandet 
så vore det väl inte så dumt med 
en marxistiska grundkurs, på pen
sionat, i samarbete med VPK 
Lund. Kommunalrådet Ryde 
skulle kunna leda seminarier i 
högre fastighetspolitik, med la
bor"ttioner i fastighetsskötsel 
un-...:r ledning av fastighetschefen 
Rune Linder. 

N y u trustnina 
Allmänt är geisten god på 

Turistbyrån:»Nyheter har man på 
utrustningssidan: en telex
apparat, en dataterminal och sex 
nyinköpta, mer !tål/bara kanoter.» 
Det verkar vara klokt avvä&t, ka
noter utsättes ju ofta för hardare 
törnar än telexapparaten . Själv 
skulle jag preliminärt vilja boka in 
datatennmalen och två kanoter 
för tredje veckan i juli, man vet 
ju aldrig om det blir dåligt väder. 
Å andra sidan finns ju hotell och 
i Lund har de hög beläggning. 
»18,/ av nätterna i månaden är 
den genomsnittliga hotellsängen 
upptagen». Man blir-lite oroliga av 
den där bråkdelen -genomsnitts-

sängen är kanske för mjuk och så 
är det nån som har sovit illa? Men 
det finns väl naturligare förkla
ringar: vissa hotellgäster ligger inte 
hela natten i samma säng och tän
ker kanske inte på att de därmed 
ställer till det för statistiken. 

Viktigt värv 
Men turistchefen möter dess

värre också ovilja.»Från centralt 
håll har man tyckt att Lunds Tu
ristbyrå varit överambitiös.» Ja, 
kanske lite . »Men jag svarar hur 
skulle det gå om industriför
bundet bad Volvo och de andra 
storföretagen att stänga sina för
säljningsavdelningar och låta dem 
ta över? At skogen naturligtvis!» 
Jo, det är väl troligt. 

Vi kan bara avsluta med att 
önska turistchefen lycka till i 
hans viktiga Värv. Men till sist 
vad är det då som lockar turis
terna till Lund? Jo, »Förutom 
de 23 olika naturområdena -
och många gästgivaregårdar
som Lund har att locka med i 
omgivningarna är det främst 
staden som lockar.» Det måste 
betyda att tex villabebyggelse 
i Sandby inte är något primärt 
turistmål. Jag tror att det är just 
sådana analyser som har gjort 
Lunds Turistbyrå till ett begrepp. 

Svagt kaffe och moralism 
I Sydsvenskan var det stor 

nyårsintervju med de tre borger
liga kommunalråden. Det osar 
inget valfläsk över deras uttalan
den, u tropar den entusiastiske 

intervjuaren. Nej, det ligger mer 
en doft av svagt kaffe och garnmal 
småländsk moralism över det hela, 
det ska medges. Sverker O redsson 
verkar hålla sina kolleger i ett 
järngrepp. 

Sämjan är dock god och nöj
dast är Nils Arne Andersson. Det I 

är fantastiskt : Lundacentern 
håller på att reducera sig själv till 
några potatisodlare i Sandbytrak
ten och så framhåller man detta 
som en modell för partiet i sin 
helhet. Enda tveksamheten gäller 
den yttre fram toningen »Vi i 
Lundacentern är nog inte så 
bra på att marknadsföra oss 
säger Nils Arne Andersson. Vi 
syns inte så mycket utåt.» Det 
är nog tur det frestas man säga . . 

Ryde berömmer VB 
Intervjun rymmer i övrigt också 

de mest fascinerande uttalanden, 
men vår diskretion är oändlig och 
vi går raskt på slutklämmen som 
gäller nyårsönskningama. 

Sverker Oredsson vill att vi alla 
ska känna medansvar - det är 
viktigare än medbestämmande. 
Rimligen bör han då mena att 
Lunds befolkning som helhet ska 
känna ansvar för den borgerliga 
majoritetens beslut. Det är lite 
magstarkt. Nils Arne Andersson 
är mest bekymrad över fackfö
reningarnas makt här i landet vii-· 
ket säger en del om hans perspek
tiv. De förlösande orden sägs av 
kommunalrådet Ryde:»/ Lund har 
vi ett unikt samspel mellan männi
skorna och de lokala myndighe
terna, säger Lennart Ryde. Det 
beror i hög grad på att vi har en 
massmediabevakning som är 
mycket ovanlig i det här landet. 
Jag hoppas det samspelet ska fort
sätta.;> Det är givetvis Veckobladet 
han menar. Vi tackar och lovar att 
också under det kommande året 
fortsätta vår vanliga fast ovll!lliga 
bevakning av det kommunala i 
Lund. 

Lucifer 



Verksamhetsberättelse 
från komt11unstyrelsen 
Efter ett år, som suppleant, i kommunens regering 
följer här en kort och anspråkslös summering 
Kanske inte en berättelse, snarare en kommentar 
Några tankar, några rader om de intryck som finns kvar 

Vilka argument drogs fram, vilken taktik använde de, 
kommunens borgare, Andersson,Oredsson och Ryde? 
Och den betalda oppositionen, hur agerade måntro den? 
Rehn och Göransson, hur har ni det med socialismen? 

Besvikelsen blev stor, eller var det bara en bekräftelse? 
Debatten uteblev, man hänvisade till någon tjänstemannaskrivetsel 
Det tycktes som de flesta frågol"var av teknisk natur 
Blev det debatt, och den tog tid, blev Oredsson sur. 

Men vår representant, Nilsans Rolf, satt han bara sniJ1lt och teg? 
Ånej, nog framförde han våra åsikter, kämpade och stred! 
Men någon kamp blir det inte när motståndam vägrar debattera. 
Ndr Oredsson snabbt säger: Debatten avslutad? Ingen mera? 

Nej, nu var jag orättvis, det förekom långa och utförliga debatter. 
Åtminstonde en, som handlade .om vården av hundar och katter. 
Den tog en hel timme, måste varit årets viktigaste fråga. 
Här kunde alla delta och argumentera på toppen av sin förmåga. 

Nej, -81 får vi no$ se till att ändra på taktiken. 
Vi får hitta på nat nytt så man slipper bli besviken. 
Vi är ju trots allt två som representerar vänsterkarzten 
så ska det bli debatt får den föras mellan ordinane och suy_pleanten! 

SVEN- BER11L PERSSON 

VB-tema :Föräldrakooperativa daghem 

• • • och vad 
säger facket? 

VB ringde upp Eva Jönsson, 
ordförande i SFLs Barnom
sorgssektion i Lund, som or
ganiserar förskollärare och fri
tidspedagoger, för att höra 
om de fackliga synpuqkterna 
på förätdrakooperativa dag
hem. 

- SFL har diskuterat frågan, 
men inte tagit defmitiv ställning. 
Det pågår ett försök på Vild
anden, det är ett föräldrakoope
rativ som startade i november i 
kommunal regi tillsammans med 
Familjestödsutredningen. Vi kom
mer alltså att få en ordentlig ut
värdering av den här formen så 
småningom. Vi tycker att man 
ska vänta med att starta nya för
äldrakooperativ tills den här ut
värderingen är klar. Därför är vi 
kritiska till att kommunen nu drar 
igång ett nytt föräldrakooperativ 
på Magistratsvägen. 

VB: - Hur ser SFL på de för
ä/drakooperativ som drivs i pri
vat regi? 

- Vi är kritiska mot det an
ställningsförhållandet. Personalen 
bör vara anställd av kommunen . 
Det blir annars lätt ett väldigt o
klart förhållande mellan persona
len och föräldrarna. Föräldrarna 
blir föräldrar, kolleger och perso
nal i en person. Det har lett till 
vissa problem. På Ällingen hjälpte 

PRENUMERANT! 

vi till med ett avtal som reglerar 
förhållandet personal-föräldrar. 

- Föräldrarkooperativen har 
vällägre personaltäthet? 

- I de båda kommunala för
äldrakooperativen är det samma 
personaltäthet som vid övriga lä
genhetsdaghem. Däremot ska för
äldrarna gå in vid frånvaro. pe 
privata förijJdrakooperativen, Al
lingen och Ostra Torn, har däre
mot för lite personal. 

- Hur ser ni på föräldrarnas 
deltagande i arbetet? 

- Vi har alltså diskuterat den 
här verksamheten, men inte tagit 
defmitiv ställning. Men det fmns 
en rädsla för att vår yrkesroll 
kommer bort. Det är vi som har 
utbildning för det här arbetet, 
och vi vill vara ansvariga för den 
pedagogiska verksamheten. Men 
vi vill som sagt avvakta u tvärde
ringen. 

SKAF? 
-

VB har även försökt få kommen-
tarer från SKAF (barnskötare och 
ekonomipersonal), men pga se
mestrar fanns det ingen pli expe
ditionen som ville kommentera 
frligan, 'utan man bad oss liter
komma. Det ska vi försöka göra. 

Journalistik± l 0% 
Tidningen Arbetet, vår större kol
lega i Malmö, publicerade i mel
landagarna en intervjuserie, där 
ordförandena i SSU, MUF, CPU 
och FPU fick ge sina synpunkter 
på det politiska dagsläget. Det är i 
stor utsträckning intressant läs
ning, men vi ska idag diskutera • 
vad man inte fick läsa. 

Vid en förfrågan till Arbetets le
daravdelning varför man inte låter 
KU komma till tals, då vi ju fak
tiskt har 5 riksdagspartier, svarar 
man att ett beslut togs att inter
vjua de 4 största politiska ung
domsförbunden, samt jämställer 
KU storleksmässigt med SKPs 
ungdomsförbund (!) . Då vi påpe
kar att KU med 19702 medlem
mar är större än FPU (18013, se 
nedan) , korrigerar man sig till att 
man ville intervjua de 4 största 
partiernas ungdomsförbund. I Ar
betet den 31!12 heter det att man 
gör intervjuer »med ordförande i 
våra fyra största politiska ung
domsförbund». 

VB: »Vilka motiv låg bakom 
valet av samtalspartners? Ville 
ni låta vissa speciella ung
domsförbund komma till tals 
eller ville ni spegla den politis
ka situationen genom ung
domsförbunden?» 

Arbetet: »Jag vet inte om vi 
har anledning att redovisa 
motiven.» 

Man kan inte undgå att slås av 
hur svårt det är för VPK och KU, 
ja vänsterkrafter överhuvud, att 
bli uppmärksammade i Arbetet. 
En annan reflexion är att med den 
noggrannhet Arbetet gör journa
listik, skulle man lika gärna som 
att tillskriva FPU fler medlemmar 
än KU kunna kora CUF till störs
ta politiska ungdomsförbund före 
SSU (det relativa felet är faktiskt 
mindre). Av någon anledning tror 
vi dock att det senare misstaget 
inte alls har samma goda chanser 
att slinka ut i spalterna förbi re
daktionens oftast vakande Argus
ögon. 

APPENDIX. I den av Trygg
Hansa utgivna boken Ungdoms
året -80 finns följande uppgifter 
om de politiska ungdomsförbun
dens medlemsantal: 
ss u 70 000 
CUF 65 010 
MUF 35 100 
KU 19 702 
FPU 18 013 
KDU 5 259 

... i vår intervjuserie med ord
förandena i de fyra största 
politiska ungdomsförbunden 
har turen i dag kommit till 
fp u ... 

PRESSGRANNAR 
»lag minns protestsångerna i slu
tet av sextiotalet med samma 
känsla. Det fanns dli ett mera 
plitagligt miil. I Vietnam pröva
de en av världens starkaste mili
tärmakter sina vapen. Men det 
var inte bara denna protest mot 
kriget. Det var ocks4 ett nytt 
u,ppror.En ny 'livsstil. Ett nytt 
AVENTYR! 

Varför har det tystnat? Hur 
kommer det sig att dagens ung
dom tycks som bortblåst eller 
in/list?» 

Lars Engqvist i Arbetet 4/1 

Ja, vem har inte funderat på det. 
Det var kanske SSU som var mer 
drivande på den tiden? Men nog 
var det mer av Ä VENTYR då, 

hamburgarna var liksom SAF
TIGARE då och socialdemokra
tiska chefredaktörer lite mindre 
opportunistiska. 

'' 
»Största möjliga lycka lit största 
möjliga antal, där var och en själv 
får definiera vdd som menas med 
lycka - det är SDS:s liberala bud
skap. 

Gott NyttÅr 
OLOF WAHLGREN» 
sydsvenskan 31/12 

Tack, OLOF, för det beskedet, 
och God Fortsättning. Men vad 
vill du då med Kvällsposten? 

Vi vill uppmana dis som fick inbetalningskort med förra numret av VECKOBLADET för förnyande av din prenumeration att 
betala nu. Om du gör det slipper vi skicka ut påminnelser och du besparar oss massor av arbete. T ACK! VB-red. 
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Har du flyttat? Karin 31om 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
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Karins krönika 
Så är redan helgledigheten gången. 
Kvällen innan man ska börja arbe
ta igen sitter man och tittar på allt 
som inte blev gj_ort, skrivet eller 
tänkt nu heller. 

Vad har man då gjort istället? 
Ja, utöver de vanliga julbestyren, 
som man gör som hederlig svensk, 
för vilken julen är den största hög
tiden, har man hunnit se i ett an
tal böcker. T ex CH Hermanssons 
Kommunister. Bara för att då slå 
fast att det fmns en del att göra, 
bara man hade tid. . . Å andra si
dan det just jag uträttar är ändå 
bara en droppe i havet. .. 

Med det resonerandet faller 
man in under kategorin mellan
skikt, som Grr skrev om i sin jul
betraktelse. Mellanskiktet som är 
skickligt på att rationalisera = 
bortförklara. I synnerhet gäller 
det kvinnorna, tror jag. Som jag 
så träffande skrivit i en dikt om 
kvinnan som så gärna ville gå om
bord på Skeppet - symboliskt! -
men hindrade sig själv genom att 
in tala sig att hon nog skulle 
snubbla på landgången, skulle bli 
sjösjuk, inte kunna segla, inte 
hade kläder med sig osv osv (läs 
den när den kommer till våren 
från Hammarström&Åbergs för
lag! Den heter »Häxorna flyten 
- åh, ja, lite reklam kan man väl 
få lov att kosta på sig-mig) . 

Men i alla fall, hon finner sig 
ett alibi för att inte engagera sig: 
skeppet var nog inte det rätta, 
det kommer nog att förlisa. 

Samtidigt vet vi att det finns 
de som inte finner alibi för att 
inte förstöra världen, landet, 
Lund. Tvärtom, de arbetai- för 
fullt, dag och natt, helg som var
dag. Det är våra motståndare. 
För att bjuda dem bättre mot
stånd än vad vi ändå gör tror jag 
det är viktigt att vi inte delar upp 
vårt liv i arbete eller fritid, politik 
eller högtid, möte eller bjudning 
- vi ska se till att kombinera allti
hop. Lite grann stämmer det, när 
man säger: ju mer man har att 
göra, ju mer får man gjort, dvs 
olika göromål stimulerar och på
verkar varandra, eller åtminstone: 
vi får se till att de gör det. En 'rm 

VPK :s SöndagsSkola 
Vad händer i Polen idag? Hur skall vi analysera dessa händel

ser? 
Varför kommer det så många »mellanskiktare» till VPK 

Lund? Vad kan en »mellanskiktare» göra i kampen för socia
lismen? 

Befinner sig marxismen i en kris? Vad återstår av marxismen 
efter all kritik? 

För att få igång en diskussion inom VPK Lund och kanske lika gärna 
eller hellre utanför partiorganisationen har VPK Lunds studieutskott 
satt samman ett ambitiöst mötesprogram för den utåtriktade verksam
heten under våren. Det blir en inledning på ungefår en timme och 
sedan blir det diskussion ( och en kopp kaffe och en bulle, hoppas 
VB-red.). 

Följande möten planeras (lokal meddelas senare i Veckobladet). 

Söndag 1/2 
k1.19.00 

Söndag 15/2 
k1.19.00 

Söndag 1/3 
k1.19 .00 

Söndag 15/3 
k1.19.00 

April 

Söndag 26/4 
k1.19 .00 

Söndag 10/5 
k1.19.00 

Söndag 17/5 
kl.19.00 

Befinner sig marxismen i en kris? 
Svante Nordin inleder. Litt.t.ips:Zenit-häfte 

nr 4, s.59-7 3 

Marxism som vetenskap och utopi. Är 
utopin alltför misskrediterad av kommunis
ter'!' Är partiets propaganda alltför lite visio-

.. ? nar. 
Joachim Retzlaff inleder. 

Polen idag. Vad händer i Polen? Hur skall vi 
analysera dessa händelser? 
Milan Bily inleder. 

Demokrati och socialism. 
Håkan Arvidsson och Lennart Berntson ini. 

Mellanskiktens förändrade ställning i sam
hället. Deras roll i kampen för socialismen. 
Inledare ej bestämd. 

Människan som politisk varelse. Vad formar 
människans politiska medvetande? 
Peter Lundmark inleder. 

Den ekonomiska krisen. Hur skall den ana
lyseras? Vilka dagskrav bör ställas? Hur kan 
dessa kopplas till en mera långsiktig strategi 
i kampen för socialismen. 
Gunnar Persson inleder. 

VPK:s ekonomiska politik. Fortsättning !få 
föregående tema. 
Gunnar Persson inleder. 

Mötena är som sagt öppna för alla intresserade 
VÄLKOMNA! 

Om signaturen En abbonent hör 
av sig till redaktionen kan vi ta in 
insändaren . Vi publicerar inte in
sändare om inte författaren är 
känd för redaktionen. 

FÖDDA 
En Dotter 
Agneta och Rolf Granar 
30/12 

A RSMÖTE V PK Lund 
Lördag den 17 jan Stadsbibl. 
hö..Sal 9-12,13-16. Mer om års
mötet l nästa nummer av VB 
BLASORKESTERN Rep förd 
10/1 inför VPK :s Arsfest . Lo
kal Micklagllrd. kl. 10.00 
VPK:s SANGGRUPP Träning 
Inför Arsfesten sön 11/1 kl 19 
hos Finn Kyrkogatan 1_9. 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Jan Hinderson, Lars 
Borgström och Olle Teleman. Näs
ta veckas kontaktredaktör är Lars 
Bergström. tfn 13 19 75. 

fritid får man inte utan ett bra 
arbete och vice verca och varför 
inte göra politiken till en bjud
ning? Någon har sagt - minns ni 
honom än? - att revolutionen 
inte är en thebjudning, ja, det kan 
äga sin riktighet till en viss grad, 
men det beror lite på hur man 
tänker sig den - OCH thtfujud
ningen. Skämt åsido, jag menar 
att vi måste göra politiken rolig, 
mötena roliga - vi för ju fram ett 
glatt budskap! 

VECKOVERS INFÖR DET NYA ÅRET 

Och det där med droppen, det 
är ju så att havet består av drop
par, och vill vi ha h!lv får vi se till 
att det blir många droppar. 

Karin Lentz 

Nu börjar det Nya Aret, medan allt blir vid det gamla. 
Orättvisans rot är kvar -fast ruttna toppar ramia. 

Ja, i världen av idag sker ganska ·lite av en slump~ 
några få kan alltid slösa· medan många ::am/ar lump. 

Och vilka somytterst bestämmer och vinner alla val 
är ju en fråga om pengar och inte om röstetal. 

Så pris ske tröstens lotteri med kaffe, korv och ål 
och Kyrkan där man kan samlas -fast till mindre feta mål. 

Ja, på torget skramla tombolan ett ständigt våga-vinn, 
men rättvisare är fördelningen av Jesu blod och skinn. 

Gert Glentow 

Hemma
Rectangle


