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Radikala S tu den ter Kampanj 
- och sedan? mot 

kärnvapen 
Radikala studenter är varken en koalition mellan sap och vpk 
eller en dagslända, säger Annika Brorson från Radikala Studen
ter (RS). RS är helt enkelt ett nytt studentparti. En del av oss är 
socialdemokrater eller v pk-are men många, precis som jag själv, 
är inte rikspartipolitiskt organiserade. 

När det nya kårpartiet Radikala 
studenter presenterades i höstas 
kom det som en överraskning för 
många som vant sig vid att LKHF 
och Kårpartiet Socialdemokrater
na var vänsterns partier på hög
skolan. 

- Man kan säga att överrask
ningen var planerad . Vi ville få 
extra publicitet just till valet. 
Men diskussioner om ett nytt, 
bredare, mer studentfackligt in
riktat vänsterparti har ju förts 
av och till under de senaste åren. 
Och i valet gick det ju rätt bra för 
oss, säger Annika. Vi blev största 
parti med lite över 36 %. 

- Så ni är rätt nöjda då? 
- Fris behöll tillsammans med 

Femvak makten i kåren och det 
kan vi ju inte vara nöjda med, 
men RS är ingen löst ihopkom
men dagslända som bara var tänkt 
att fungera i ett val utan vi är ett 
nytt studentparti; och partibygge 
tar tid. 

Maktens spelregler 
- Att vi redan i vårt första val 

blev största parti är bra och nu ar
betar vi på att konsolidera .oss. 
Och på att lära oss, och framför· 
allt vara nya medlemmar, mer om 
.hur studentkåren fungerar rent or
ganisatoriskt . Ställer man upp i 
ett parlamentariskt system gäller 
det att lära känna maktens alla 
labyrinter och spelregler för att 
bättre kunna få igenom sina krav, 
säger Annika och poängterar att 
inom RS finns ett antal grupper 
som skall syssla med olika aspek
ter av studentpolitik: utbildnings
politik, sociala frågor, AF -frågor 
samt kårens internationella frål!;or . 

När VB frågar Annika om -RS 
har lyckats genomföra något av 
sitt program svarar hon att RS ju 
inte har makten och därför ställs 
utanför besluten . 

- Men vi försöker ändå på oli
ka sätt att driva våra frågor. Vi 
har t ex krävt att de utländska 
studenternas föreningar ska vara 
ständigt adjungerade till student
kårens internationella utskott , för 
att bevaka de utländska studen
ternas intressen. 

Sparpaketet 
- För en någorlunda utomstå· 

ende verkar kårpolitik vara något 
som blossar upp en gång om året 
för att sedan ligga och pyra till 
nästa val. 

- Det är möjligt a t t det är en 
allmän uppfattning , men det be· 

ror i så fall mer på hur kårpolitiken 
bevakas och inte vad som verkli· 
gen händer; säger Annika. 

- En viktig fråga som just nu 
håller oss sysselsatta är regering
ens sparplaner. Man tänker ju göra 
markanta nedskärningar i högsko
leutbildningen, vilket är helt oac
ceptabelt. Utbildningsbehovet blir 
ju inte mindre utan större i fram 
tiden. Vi vill försöka samla en så 
bred majoritet som möjligt i en 
aktion mot nedskärningarna. Sve
riges Förenade studentkårer är 
ocl,.så negativt insllillda till sparpa
ketet och i mars när förslaget be
handlas i riksdagen är det mening
"'n att det ska bli manifestationer 
på alla studieorter i landet. I Lund 
arbetar RS för en så bred upp
slutning som möjligt, avslutar An
nika. 

En önskan att samla alla 
organiserade och icke or
ganiserade fredsvänner till 
en bred rörelse 
eller hellre kampanj, för att 
kämpa för i första hand 
kärnvapenfria zoner, var en av 
orsakerna till mötet i onsdags 
kväll i stadsbibliotekets hör
sal. 

)edan 1957 har det funnits för
;lag om kärnvapenfria zoner på 
Jlika håll i Europa. Förslagen som 
har gällt Norden har filllf på de 
NATO-anslutna länderna. 
Alva Myrdal menar att dödläget 
kan brytas av de neutrala 
där neutraliteten kan tjäna som 
utgångspunkt. Vägen till ett kärn
vapenfritt Europa går stegvis 
genom kärnvapenfria zoner. 
Här i Lund vill man bölj a genom 
1tt göra nål!;ot konkret , man vill 
ha en lokal, ett »fredscentrum» 
rarifrån aktiviteterna kan utgå. 
En representant för Folkkam
panjen erbjöd den blivande kam
panjen att dela utrymme och hyra 
på Bankgatan vilket möttes med 
applåder. Initiativgruppen under
strök att man inte ville bilda 
någon ny organisation. Ett 
aandlingsprogram kommer att 
utformas !iingre fram. 
Vidare försökte initiativgruppen 
få förslag till utformning av en 
aktionsgrupp En talare ville då 
att man skulle bölja från scratch 
och ha som utgångspunkt vad 
man skulle kunna göra för fred. 
En annan menade att ingen re
presentant från någon fredsor
ganisation skulle ingå, det skulle 
verka splittrande. Någon menade 
att man måste ha en fast orga
nisation för att vinna genom
slagskraft. Ytterligare en svarade 
att för att man inte har någon 
organisation betyder det inte att 
man inte arbetar organiserat. 
Intresserade fick teckna sig på 
listor och ett första delmål är en 
en aktion den 29 mars. Det före· 
slogs att man snart skulle ha ännu 
ett sto.J"Tlöte .. 

Hur mycket stryk tål 
en genomsnittlig folk
partist? eller Den man 
älska agar man 

Trots att vi gillar hårda tag 
i politiken är vi lite oroli
ga över det som sker i • 
Folkpartiet här i Lund. 
Sverker Oredsson far fram 
med sina egna på samma 
sätt som Djurgårdens hoc
keyspelare behandlade 
motståndare i Björklöven 
häromsistens. Vi tänker 
inte i första hand på hans 
kärleksfulla gnabb med 
Gertrud Anljung eller på 
hur han på klassiskt maner 
dribblade bort Henrik 
Hermeren från posten som 
ordförande i Gatu- och 
Parknämnden. Att se till 
att viktiga frågor kommer 
upp när motståndaren är 
på semester måste vara 
vardagsmat för en gammal 
studentpolitiker och när
mast tradition inom Fp. 

Nej , det är hans sätt att 
offentligen förnedra Park
och Naturvårdsnämndens 
ordförande som är lite 
väl hårt. 

Nils Malmer, som det 
gäller, har nog inte fått 
igenom en enda viktig 
naturvårdsfråga. Han tving
ades försvara att Sverker 
O. ville bli av med själv
ständig Naturvårdsnämnd. 
Han skickades upp att ar
gumentera mot kommun
ekologtjänsten, och nu 
senast fick han se hur Sver
ker O i spetsen för en maf
fia av moderata smålän
ningar gick emot fack
nämnden för att bevara 
granskog i det skånska 
kulturlandskapet på Risen. 
Det är inte utan man und
rar hur mycket stryk folk
partisterna tål, och vad är 
Sverker O. ute efter? Är 
han på väg över till de rik
tiga liberalerna. Det är väl 
snart bara hos Bohmans 
gossar och flickor, och på 
sydsvenskans tundasida 
förstås, som han är riktigt 
älskad. Eller är det så att 
folkpartisterna är lundapo
litikens masochister? 

~-···················· ·· ··~ 



Framtiden på spåren 
VB berättade härförleden om 
vpk-arnas rundresa på sydskånska 
järnvägar. Det kan förtjäna beto
nas att intresset för banorna inte i 
första hand bottnar i nostalgi utan 
att vi tror på järnvägen som för
nuftigt kommunikationsmedel bå
de nu och i framtiden. 

Lunds kommun har sina lokala 
järnvägsfrågor att engagera sej i. 
För det första är det glädjande att 
vi genom SSK-avtalet nästa år får 
en kvalitetsmässig uppryckning av 
lokaltrafiken till Malmö, Eslöv 
och Kävlinge, och att det t o m ta
las om att åter öppna nedlagda 
stationer. Men ibland vill man åka 
ett stycke längre u t i världen. Har 
ni t ex försökt ta er med allmänna 
kommunikationer till Sösdala, ett 
traditionellt mål för söndagsut
flykter? Man passerar orten med 
130 km/h, kan stiga av först i 
Hässleholm och får sen passa en 
långsam buss som går tillbaka sö
derut ett par gånger om dagen 
Och nog är det för dåligt att man 
inte kan åka tå~ till Trelleborg, en 
ort där inte så fa lundabor arbetar. 
Här bör kommunen utnyttja alla 
möjligheter, utom och inom ra
men för kommunförbundet, att 
driva på utvecklingen åt rätt håll. 

VPK har som enda parti drivit 
frågan att behålla spåret mellan 
Dalby och Harlösa sen SJ -skolan 
lagts ner på den senare orten. Spå
ret finns där och kan med måttli
ga insater underhållas. Tills det in
om en inte alltför avlägsen fram
tid behövs för reguljär gods- och 
persontrafik kunde man enligt 
VPKs förslag köra veterantrafik , 
vilket skulle bli ett uppskattat ut
flyktsmål för stans alla daghem 
en gång i terminen . Att borgare 
och socialdemokrater vill riva spå
ret med hänvisning till snäva och 
kortsiktiga trafikfrågor i Dalby 
visar deras beklagliga brist på 
perspektiv över samhällsu tveck
!ingen. 

Man kan beklaga 60- och 70-
talens snabba u t byggnad av orter 
som Dalby och Veberöd. Nu ser vi 
de konsekvenser som VPK så ihär
digt och fruktlöst varnade för, bl a 
när det gäller arbetsresorna då det 
blir för dyrt att köra bil. Nu 
finns det en massa folk där och ar
betsplatserna lär dröja. Det gör 
bra förbindelser med huvudorter
na till ett måste. 

På de avstånden kan buss ald
rig bli ett fullgott alternativ till 
tåg. Så återuppta motorvagnstrafi
ken och lägg ater u.t spåret mellan 
Tetra Pak och Staffanstorp, så får 
Lund en behaglig, genomgående 
förbindelse med alla tre sovorter
na. Dyrt? Ack, kunde man vid 
seklets början bygga och sen i 
över 30 år driva kommunal järn
väg till både Bjärred och Sandby 
vore det väl skräp om vi inte på 
det långt rikare 1980-talet kunde 
genomföra ett långt blygsammare 
program . 

affe, bly, bilar 
Kaffe och politik 

När detta skrives ser jag fram 
emot att på torsdag kväll få bäl
ga i mig ett antal koppar kaffe. 
Vpk har, som ett led i sina" an"
strängningar att få folk att ga pa 
kommunfullmäktige och se hur 
det verkligen är, hyrt ett sido
rum och kommer att bjuda på 
kaffe med pamfletter. Nu kan 
man ha sina dubier mot att blanda 
ihop kaffe och politik - vem 
minns inte den glada Medbor
gerlig Samling-epoken på 60-ta
let när Olof Wahlgren 0ch hans 
kumpaner lockade folk till sina 
härliga möten med kaffeburkar 
och Pågens småkakor. Men kaffe 
behövs faktiskt om man ska s1tta 
igenom en fullmäktigekväll. För 
ledamöterna finns det redan, men 
åhörarna är man ogina mot trots 
att det finns en utmärkt serve
ringsdisk - man får inte köpa 
den minsta kopp. Om kom
munens informationssekreteriat 
hade varit lite mer på alerten så 
hade de kunnat ordna det, men 
de verkar nöjda med att redige
ra sin tråkiga tidning. Nej, och 
vi tänker inte hålla tillbaka 
självbelåtenheten, det är som 
vanligt: ska det bli nåt gjort 
här i stan - i stort som i smått 
- så måste VPK gripa in. 

och politik 

Skit i luften 
Avgaser var det sto ra äl!l. ryet 

på kommunalpolitiska gruE_pens 
l1iandagsmöte häromkvällen 
Go, månd~gsmötens ~örs _som 
alltid, 45 mandagar om aret, sallan 
slut före 11 på kvällen, med en 
blandning av ärrade veteraner och 
stjärnögda nybörjare, diskussioner 
om högt och lågt, bländande ideo
logiska resonemang och den råaste 
realpolitik - i alla fall en umk 
företeelse och säkert Lunds bästa 
studiecirkel i praktisk politik). 
Visste du att av det skit vi män
niskor får i oss via luften kommer 
fyra femtedelar från bilavgaserna? 
Det beror på att avgasrören sitter 
i gatuhöjd och inte uppe i luften 
som skorstenar uppe bland taken. 
Överlägset värst utsatta är cyk
listerna, som ju andas rejält , där
efter fotgängarna längs gatorna 
och till sist bilisterna själva. De 
omkringboende slipper förstås 
inte heller undan: i Köpenhamn 
har man analyserat hjärnsubstan
sen med avseende på organiskt 
bly (finns bara i bilavgaser) hos 
avlidna som bott längs trafikle
derna. De som bott på första 
våningen hade mest , sen de som 
bott på andra osv . Har man 
garage i ett hus blir det ännu 
värre - en bilmotor avger cance
rogena substanser i flera timmar 
efter det att den stannat och de 
letar sig alltid fram i ventilations
systemet. 
Omotiverat lättsinne 

Lund tillhör ju inte de allra 
värst drabbade städerna - vi har 
ingen tung genomfartsled som 
korsar stan . Men på ställen som 
Östra Mårtensgatan och Bankga
tan ligger vi över gränsvärdena och 
det lättsinne med vilket t ex stads
arkitetktkontoret behandlat av
gasutredningen i Lund är inte 
motiverat. 

Nu säger en del människor att 
det här är .nog ändå inte så be
kymmersamt - vi kan nu genom 
energiprishöjningar se fram 

emot en lugn avveckling av bilis
men. Jo , massbilismen i de former 
vi känner den är dödsdömd på 
sikt och t.o.m . yrkespolitikerna 
börjar inse det. Men dödsryck
ningarna kan bli långa och plåg
samma. Vi kommer att få se brän
slevarianter med ännu farligare av
gaser - metanolblandad bensin är 
inte bra och villaoljan ska ju er
sättas med kärnkraft i elpatroner 
och då kommer den oljefraktio
nen i stället att eraekas ner till 
bensinliknande · substanser som 
ger ännu taskigare förbrännings
produkter än den vanliga bensin
en. Till detta kommer att när vi 
ska bygga ut kollektivtrafiken i 
städerna så har vi bara de eländi 
ga dieselbussarna att tillgå och 
diesel ger de värsta avgaserna av 
alla vad gäller cancerframkallande 
effekter. Trådbussar är den etab
lerade bilindustrin emot och där
med trafikbolagscheferna fastän 
det nu utomlands finns moderna 

Katt-debatt 
Svar till sign. Mjau 
Världen är ur led: nu värnar kat
torna (sign. Mjau) om råttorna! 
Vad man känner till om kattdjurs 
instinkter, så inte har det varit att 
de fångat råttor för att släppa 
dem i lantlig miljö eller på Glee
rups! 

Men man - Mjau och andra -
vill gärna lägga på Bokcafe't en rad 
möjliga och omöjliga uppgifter: 
släppa råttor och fånga hyres
värdar . F ör övrigt finns det ett 
sammanhang. För husfasadens 
putsning anlitade hyresvärden en 
firma. De goda arbetarna har 
inte fått tillgång till arbetsbod 
med toalett, tvättmöjlighet etc. 
men väl till husets ruffiga källare, 
utan fönster, utan bord, utan 
toalett , utan stolar etc. Frågade 

och väl fungerande system. 

Järnvägarna och det 
allmäna - det våras 
för stinsen! 

I allt gav den här diskussionen 
VPK Lunds kommunalpolitiker 
en hel del att tänka på - det är 
t ex inte privatbilismen som ger 
den farligaste delen av avgaserna 
utan den tunga trafiken. Resul
tatet kan kanske bli att bilen 
erkänns som en tillgång i gles
bygden, men att den ännu hår
dare än i dag bör bekämpas i en 
tätortsregion och att kollektiv
trafiken måste utsättas för en 
drastisk omläggning till trådbus
sar och spårbunden trafik. Den 
nybildade järnvägssektionen i 
VPK Lund verkar att gå en ljus 
fram tid till mötes. Vi ses om 
några år på första tåget till Dalby 
(ev. byte till Harlösa) och 
Veberöd! 

Lucifer 

någon efter facket? J a, det gör 
man - gång på gång! - I denna 
omiljö har de intagit sina mål: 
tider, haft lunchpaus .. . V1 
människor lämnar alltid smulor 
efter oss till myror och alle
handa dj~r, denna gång till rå,t
tor. Så inte bara en chockhoj
ning av hyran utan även råttor 
fick Bokcafet på halsen. 

Bäste Mjau, så är det: u !sug
ningen av arbetare fick Bokca
fe't till att begå råttmord l 

En som studerat hyres- och 
råttfall/fäl/fl 

Nu är jag bara orolig för att nästa 
gång hitta en vilsekommen död 
arbetare nere i källaren. Rått
gift är utlagt och bara vitamin Kl 
hjälper mot det. Och vilken arbe
tare går i dessa dagar omkring med 
dylik vitamin? 

Mjau 



Det andra mötet i VPKs politiska 
diskussionsserie , den s k söndags
skolan inledde Joachim Retzlaff 
med ett anförande om utopi och 
vetenskap i den marxistiska teo
rin. 

Kommunister har traditionellt 
varit kritiska mot de s k utopiska 

ska samhället år en möjlighet, inte 
en nödvändighet, enligt Marx och 
Bloch. Människans hopp och strä
van mot denna »konkreta>> utopi 
är en viktig del av den historiska 
processen. 

I sitt· anförande poängterade 
Joachim Retzlaff speciellt ett par 
slutsatser för den politiska prakti
ken. 

Genom praxis förverkligas det 
möjliga. Praxis har experiment
karaktär. Man kan inte vara viss 
om P-tt gott resultat. Det gäller 

socialisterna. 
Denna kritik 
grundar sig på 
de utopiska so
cialisterna brist 
på verklighets
fOrankring och 
historieförståels 
Enligt dessa är 
det enda som 
står i vägen för 
förverkligandet 

,..----...-:::z------ alltså att inte 
ailtid försvara 

av socialismen 
människors 
dumhet och in
skränkthet. Upp
lysning räcker 
för uppnåendet 
av socialismen. 

Ernst Bloch, 
en tysk filosof, 
menar att Marx 
lyckats med att 
vetenskapliggöra utopin . Marx vi
sion av det socialistiska samhället 
är enligt Bloch ett exempel på en 
»konkret>> utopi. Utopin är för
ankrad i en historisk verklighet, 
den står i överensstämmelse med 
den historiska tendensen. Marx 
har funnit den nya världen genom 
kr i tik av den gamla. Det socialisti-

vunna positioner 
utan att vara 
öppen för en ex
perimenterande, 
sökande verksam
het. 

Vi måste göra 
upp med fantasi
förbudet från 
vänstern . Vår pro
paganda måste 
kunna gripa in i 
människors indi
viduella föreställ
ningar och för
hoppningar. 

Nästa möte i VPKs »söndags
skola>> kommer att handla om den 
konkreta verkligheten i dagens Po
len. Vad kan vi försvara av de vun
na positionerna där? Vilka lärdo
mar kan vi dra när vi skapar egna 
visioner? Kom , lär och diskutera 
den l. 3 kl 19 på stadsbiblioteket. 

Utgrävt 
Vi var ganska många lundabor, 
~om några regniga och leriga vår
<Vällar för ett par år sen tittade 
på utgrävningarna på försäkrings
kassans tom t och lyssnade på 
stadsantikvariens förklaringar. 
Nu har redovisningen kommit i 
bokform, nämligen som årsskrift 
1980 från Föreningen Gamla 
Lund: Anders W Mårtensson, 
S:t Stefan i Lund. Lät mig säga 
med en gång: många som var med 
på visningarna och nu läser boken 
kommer att bli besvikna. Den är 
nämligen hårdsmält för lekman~ 
nen . Den handlar mycket och de
taljrikt om kronologisk bestäm
ning med hjälp av trä och mynt 
och om lägesbestämning av sten 
och plank, · torrt och sakligt. En 
mera populär sammanfattning ha
de inte skadat. 

På försäkringskassans tom t 
~ävdes det, som sagt, och man 
fann resterna av en stavkyrka 
från l 000-talet och av en ovanpå 
denna lagd stenkyrka, som bygg
des ut under olika perioder och 
revs efter reformationen. Stenen 
forslades f ö till att förstärka Mal
möhus fästning (återanvändning!). 
Kyrkorna var båda helgade åt S :t 
Stefan, därav bokens namn. 

Bokens enligt min mening in
tressantaste partier behandlar ske
lettfynden från de omgivande 
kyrkogårdarna och de slut satser 
man därav kan dra om den tidens 
mänskliga liv och hälsa. Medellivs
längden för de begravda var ca 26 
år; kroppslängden för män drygt 
170 cm, för kvinnor ca 160. Över
klassen, som låg begravd inne i 
kyrkan, var tydligen välnärd och 
blev något äldre och längre. 

Dåtidens lundabor hade led
~ukdomar, tumörer , gallsten. Man 
har hittat pestlik också. Syfilis var 
det många som dog av; det var 
troligen en alldeles ny sjukdom 
som kommit till Europa med 
: olum busexpeditionens äter
korost och snabbt spridits. Påfal
lande många människor råkade ut 
för våld och olyckor. 

Om lundabornas internationel
la kontakter vittnar det faktum 
att man hittat pilgrimsmusslor 
och märken från bl a Bari och Ro
camadour. 

Boken är rikt illustrerad med 
foton från utgrävningen . 

i. 

Arsmötesuttalanden: LO-SAF avtalet samt El Salvador 
Vid VPK Lunds fortsatta 
årsmöte den 19 februari 
antog mötesdeltagarna två ut
talanden. 
I en kommentar till det nyli
gen slutna LO-SAF avtalet sä
ger man bl.a. »Det räcker inte 
med enbart lönekamp. . . . 
Det är först genom en mobili
sering av lönearbetarna som vi 
kan få en demokratisk och för-

På de 
boendes 
villkor? 
Renovering och ombyggnad 
av gamla hus ska ske på de 
boendes villkor och under de
ras medverkan. Det är en pa
roll som kan tyckas mera 

nuftig styrning i fördelningen 
av landets rika resurser. Det är 
också först när lönearbetarna får 
vara med och bestämma som vi 
kan få en långsiktig strategi fö• 
industriutvecklingen i Sverige. En 
strategi som räddar jobben och 
utvecklar produktionen. Åtstram
ning och passivitet gagnar bara 
storfinansen , borgarna och de 
redan rika.» 

självklar än den i själva verket 
är. Vad gör man, när de bo
endes intressen kommer i 
konflikt med handikapprörel
sens krav på tillgänglighet? 
Vems intressen ska man värna 
om då? 
Det var den mest kontroversiella 
av de frågor som diskuterades vid 
den debatt om normer för upp
rustning och ombyggnad av äldre 
hus, som Föreningen Gamla Lund 
ordnade förra veckan. Grundfrå
gan som ställdes var »har vi råd 
att följa normerna?». 

Pengarna styr renoveringen 
Deltagande arkitekter och beva
rare menade, att många av norm
kraven vid ombyggnad - disk
bänkens längd, badrumsstorlek 
etc. - måste tillämpas med för-

I ett annat uttalande som berör 
situationen i El salvadar kräver 
man » att den svenska regeringen 
direkt till USA samt inom FN 
och andra intrnationella organ en
träget och kraftfullt framför 
kravet, att USA fullständigt 
upphör med all inblandning i 
El Salvadors inre angelägen
heter. 

nuft och känsla , dispenser bör 
kunna ges. Det sades många kloka 
ord om att upprusta varsamt med 
sinne för husens kvalitet, om bris
ten på material, om förbättrad 
utbildning i ombyggnad fö r arki
tekter. Och om hur det till syven
de och sist på pengar som styr 
resultatet; det är billigare att sätta 
in standardsnickerier än att repa
rera det gamla. Man får sämre lån 
vid reparation än vid ombyggnad 
etc. 

Men först vid frågan om handi
kapptillgänglighet brände det till. 

Hyresgäster mot handikap
pade? 
Att upprusta på de boendes vill
kor, ja naturligtvis! Men bygg
normer f<ir ombyggnad kräver 
att hus ska förses med hiss som 
kan ta en rullstol. S ådana hissar 

att den svenska regeringen ger allt 
tänkbart stöd till FDR, den demo
kratiska fronten i El Salvador, i 
dess kamp för mänskliga och 
demokratiska rättigheter, social 
rättvisa och nationellt obero
ende.» 

får ofta inte plats i gamla trapp
hus, lägenhetsyta måste till. Detta 
kan i sin tur leda till omdispone
ring av lägenheter och ytterst till 
att några hyresgäster måste lämna 
sitt hem och flytta. Vems intres
sen ska man då kämpa för: de 
boendes eller de handikappades? 
Kan man över huvudtaget ta ställ
ning generellt? Eller måste man 
bedöma från fall till fall? -

Det bör påpekas för säkerhets 
skull att ingen av debattörerna vil
le tumma på handikappkraven vad 
gäller nybyggen eller offentliga lo
kaler eller offentlig miljö. 

Det skulle vara intressant att 
fä VPK Lunds syn på problemet. 

i 
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tiar dagispersonalen alltid 
rätt? 
Av »gammal vana» stöder Vecko
bladet och VPK alla krav som per
sonalen på Lunds daghem för 
fram. Men nu går det nog lite väl 
långt . 

l VB nr 7 intervjuas en an
.._·------------1 ställd. Carl Håkansson om ett nytt 

Lämna oss in te! 
VB brukar inte dröja med utta
landen i tidens brännande frågor. 
Men nu har vi tydligen gjort det 
för varje dag kommer påstötning
ar: Vad tycker ni egentligen om 
centerförslaget att dela Lund? 

Låt oss erkänna att vi tvekat, 
vägt för och mot. Men i morse när 
vi steg upp och kände vårens för
sta lätta doft av gödsel dra in över 
stan från de vida fal ten i ö s ter 
stod det med ens klart för oss: nej, 
vi får inte skära av själva livets röt
ter! 

N ej, vi får inte avsöndra oss 
från det enkla och naturliga, från 
det som växer. Säkert tror vi att 
de östra kommundelarnas folk 
klarar sej bra utan oss, kanske 
rentav är lyckligare utan vår in
blandning. Där har de i årtusen
den gått i sina lustiga små byar 
och sett städerna vid horisonten 
växa och sjunka tillbaka, men vad 
har det i grunden berört dem? 
Nej, de behöver inte oss. Men vi 
behöver dem! 

förslag från förvaltningen angåen
de förläggningen av de anställdas 
semester. Han säger: »Det är me
ningen att vi ska förlägga våra se
mestrar när det är lite barn.» J a, 
fattas bara annat! För andra kate
gorier som jobbar med undervis
ning av barn och ungdom, lärare 
osv, är det en självklarhet att man 
är fri när barnen inte är i skolan 
och tvärtom. Men detta tycks inte 
alla dagisanställda ha fattat. Ett 
exempel. När vi skulle skola in 
vårt äldsta barn på dagis i början 
av en hösttermin hade två av de 
tre ordinarie just tagit semester. 
Prata om solidaritet med barnen! 

Längre fram i artikeln säger 
samme Carl Håkansson: »Vad gör 
man t ex om fem personer sam
tidigt vill ha semester, när det en
ligt det nya systemet bara finns 
utrymme för två?» Jo, då får inan 
väl göra som på alla andra arbets
platser i landet. Man får gemen
samt besluta om semesterns för
läggning. Det är kanske inte be
kan t att de t stora flertalet LO
medlemmar måste ta ut huvudde
len av sin semester under industri
semestern. Förläggningen av den 
femte semsterveckan brukar man, 
på min arbetsplats åtminstone, 
rösta om . Sen får alla berörda ta 
ut sin femte arbetsvecka den vec
ca majoriteten har bestämt. 

Demokrat i sk centralism, kallas 
iet . Inte så dumt alltid. 

Förälder 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

FRÅN EN FACKLIG KONFERENS: 
KOM HJÄRTANS RÖDA FRÖJD 

Uti vår hage där sa SAF så här 
Kom hjärtans kär! 
Vill du va me så träffas vi där 
Kom med ut till Saltsjöbaden 
på samförståndsande-traden 
vi seglar vår skuta. 
Och ja e kapten! 

Nu på vår skuta kaptenen han skrek : 
Kom kapa här! 
Såga upp däcket och hugg mera ved 
vi får elda med våra laster 
vi får såga upp våra master 
offentliga sektorn 
den eldar vi upp 

Besättningen vaknar: åt skogen det går 
Kom hör ni här! 
Solen den dalar men hoppet uppgår! 
Kom hit nu så ska vi kämpa! 
Kom hit nu så ska vi lämpa 
kapten över bord,ja 
kom hjärtans fröjd! 

Att läsa Kapitalet 
Det är klart att man kan hålla på 
bra länge med grundcirklar och 
sånt. Men en gång kommer den 
dag man måste ta sej samman och 
hoppa ut på djupt vatten. 

Smålands tänker starta en cir
kel i Kapitalet del l. Torsdag 12.3 
kör man igång, men veckodag är 
inte spikad, utan studiegruppen 
får själva bestämma då. Det blir 
heller ingen lärare som lägger u t 
texten. utan deltagarna får lita till 
varandra och sej själva på farden 
in i det spännande kunskapslan
det Men en bra handbok ska man 
ha, troligen Mats Dahlkvists, och 
det finns i stan kunnigt folk att 
kalla in till extra kniviga avsnitt. 

Anmälan senast fredag 6.3 till 
Smålands, te!. 115799. 

Christian Romare 
Syninge 31.1. 81 

Thomas och Christina Kisie l 
har fått en påg den 18 febr 1981 

VPK l F Träning på Lerbäcks
skolan lö 28/2 kl 16 
VPK IF Handbollsmatch ons 
4/3 kl 22.30 på Sparta 
VPK~ SANGGRUPP T~n ~n 
1/3 kl hos Bodil Hansson Måsv. 
18 c 
SEGER har årsmöte månd. 
2/3 kl 19.30 stadsbibl. studie
cirkelrum 4, ing Bredg. 
VPK:s SÖNDAGSSKOLA 

: •• • •• ••• ••• ••• • •• • •• • •• •• •• • •; Polen i dag. Milan Bil y ini. 
: Har du någon timme över då Stadsbibl. studiecirkelrum 1 
• och då? Bokcafet behöver Söndag 1/3 kl 19.~0 

Ni har väl sett dem när de lite 
försiktigt kliver av bussen från 
Dalby? Undrande och lite skygga 
står de där i det brusande larmet, 
kanske med en lätt impuls att ge
nast återvända till bussens trygg
het. Men så inser de att deras fa
voritmärke inte finns på det lilla 
och knappt sorterade bolaget där
hemma, utan att de måste ge sej 
ut i vimlet. Öppna då ditt goda 
hjärta, gå beslutsamt fram till 
mannen från vidderna, fatta ho
nom i armen och hjälp honom 
över gatan. Helt säkert bidrar du 
då till att bryta ner den barriär 
och skillnad som, ofrånkomligen, 
finns mellan er som represen tan
ter för skilda livsformer, den skill
nad som emellertid måste minska 
om en politisk samlevnad på sikt 
ska vara möjlig. Hjälper du honom 
sen att tyda tabellen med bussför
bindelserna tillbaka hem till Dal
by har du kanske fått en trofast 
vän för livet. 

: d" ·· 1ig J · t d" l TYSTA MARI tnf. och utfr. 1---------------. • Ig, nam en. a,JUS zg . av Tysta Mari själv, onsd 4/3 
• Stadsbibl studiecirkelrum 

Eller har ni iakttagit dem på 
kommunfullmäktiges möten? Hur 
allvarliga och tysta de sitter, kan
ske lika tveksamma inför debatten 
som brusar över deras huvuden 
som inför Östra Mårtensgatans 
hetsiga trafik. S tilla, lite upp
sträckta och prydliga sitter de där 
i sina bänkar, och jag har ofta 
undrat vad de egentligen tänker. 
Vad rör sig egentligen i huvudet 
på en sådan som Benny Jönsson, 
som av de försiktigt moderata 
byamännen i Dalby sänts att före
träda deras intressen? Och vad i 
all sin dar tänker Sigbrit Ramkvist 
där hon sitter miltals från sin så 
väsensfrämmande egentliga miljö? 

Ingen ska behöva skämmas för 
att han är från landet, heter ett 
vist gammalt ordspråk. Nej, tvärt
om. Betänk detta och behandla 
din broder från de östra kommun
delarna därefter. Då ska land och 
stad fortsätta att blomstra i frukt
bar politisk samverkan. 

Grr 

PS Men alla u te i öster är väl inte 
bönder, invänder kanske någon. 
Tjänar inte väl så många sitt leve
bröd på bil- och villaavdrag som 
på själva modernäringen? Sant. 
Men är det inte också så att man 
även hos lektorer och försäljnings
konsulenter som bor därute finner 
något av den sinnets enkelhet, 
som vi för balansens skull så väl 
behöver i vår kommun? 

" Arbetet med Bokcafets nya kl 19.00 

k MÖTE MED FÖRFATTARE stora lager atalog är redan i- Jan Mårtensson och Jan 
gång. Som du kanske vet ut- Normann, Musik och Poesi 
gör den gamla katalogen en Stadsbibl. lö rd 28/2 kl 14 
av den svenska vänsterns mest 
imponerande prestationer. "8-MARSUPPTAKT Folkets 

• H us onsd 4/3 kl 19.00 
'" Ruth Bohman talar om »Sam -

hällets syn på kvinnoarbete 
genom tiderna» Dikt&sång 
DEMONSTRATION mot nedi. av 
dramatikunderv. i Lund, sam! 
clemenst. lörd 28/2 10.30 arr. 
Dramatikstud erande i Lund 

Vår ambition är denna 
gång att göra en ännu bättre 
katalog. Det kräver emellertid 
att vi - Bokcafets personal -
inte är ensamma om att ut
arbeta den och det är här du 
kommer in i bilden. Du be
hövs i sorteringsarbetet (som m 
är roligare än du tror). 1: 

Är du intresserad, så titta : red aktion för nummer 8 var Eva 
in till oss på Bokcafet och an- • Almqvist, Lars Borgström .och 

··1 d' f · ill" y··1 ~ '<ristina Lanthe'n ma 1g som riV Ig . a • J<ONTAKTREDAKTÖR för nästa 
mött! : nummer:Finn Hagberg 12 90 98 . •...•.......•••••.......•...•. 
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