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Utkommer fredagar 1981 7:e årg. 
Lösnummerpris 1 kr 

Fredagen den 3 april. 

Från det ointressanta (?) 

LANDSTINGET 

Det förekommer bara fyra 
landstingsmöten per år. Ett i 
respektive mars, maj, septem
ber och november. Lands
tingsmötet i mars har beva
kats på ett sorgligt sätt av 
massmedia: Är landstingspoli
tiken ointressant? Eller är det 
kanske för att VPK står för 
hälften av en inlämnade mo
tionerna tilllandstingsmötet. 

Dålig sossemotion 
SAP hade i en bedrövligt dålig 
motion antytt att det behövs mer 
omsorg och omtanke inom vår
den. Detta halvreligiösa budskap 
var alla överens om. Men några 
konkreta förslag lyckades inte 
motionärerna presentera, SAP var 
inte heller beredda, som VPK 
yrkade, att se till att ekonomiska 
och personella resurser finns för 
detta ändamål. 

Bättre genomtänkta var då 
VPK:s tre motioner. Den ena be
handlade ett skolhem i Helsing
borg. VPK föreslog att den be· 
fmtliga varmvattenbassängen skul
le utnyttjas i rehabiliteringssyfte. 
I en annan motion yrkaae Erik 
Nilsson (VPK) på en begränsning 
av miljögiftspridningen, bl.a. i 
landstingsägd skogs- och jordbruk 
och i landstingets planteringar och 
parker. Utan att egentligen bemö
ta sakargumenten avslogs mo
tionen. 

sjukvårdsmaterial till Södra 
Afrika 
I ytterligare en VPK-motion yrkas 
det »att landstingetsmötet förkla
rar sig välvilligt inställd till att 
AGIS (Afrikagruppernas sjuk
vårdsgrupper) företar insamlingar 
av överskottsmaterial på de olika 
sjukvårdsdistrikten». Någon sådan 
välvillighet från det församlade 
landstingsmötet kunde emellertid 
inte spåras. 

Helena Svantesson, (VPK): 
- Förvaltningsutskottet har ett 
gammalt beslut från 1975 på att 
ev överskottsmaterial ska över
låtas till Röda Korset. Men om 
detta har aldrig landstingsmötet 
yttrat sig. Det vi i den här motio
nen dessutom tar upp är ju ett 
specifikt projekt i Afrikagrupper
nas reKi». 

I debatten visade Lars Valberg 
(m) utöver sin politiska ovilja upp 
sitt register av våldsam okunnig
het. Herr Valberg tyckte t.ex. inte 
att vem som helst skulle få springa 
omkring och samla in, och dess
utom fanns enligt Valberg inget 
överskottsmaterial!!! Vidare an
grep an Helena Svantesson för 
omoral över att vilja skicka dåligt 
material till de stackars fattiga i 
södra Afrika. 

Helena Svantesson: - Ett 
högst cyniskt argument! Vi vet 
exempelvis att många av våra 
förbruksartiklar och läkemedel 
har en betydligt kortare hållbar
hetsgräns än vad som är brukligt 

internationellt. Sedan slösas det 
väldigt med engångsmaterial, och 
man kan om man vill rengöra 
mycket av detta för återanvänd
ning. slutligen misstänker jag att 
Valbergs plötsliga 10mtanke för 
afrikanerna i Namibias flykting
läger bara är tomt prat. Hans 
verkliga skäl är givetvis politisk 
ovilja. 

Ingen mammografi 
Helena Svantesson frågade i en 
interpellation om de utlovade 
mammografiundersökningarna 
kommer igång under året, Men de 
80 000 kvinnor som skulle fått 
tillgång till denna undersökning 
kan nog· hålla sig för skratt av 
svaret som gavs: »Ingen riktad 
mammografiundersökning 1981 
och inga besked för 1982.» Till 
detta kommer att den okunnige 
herr Valberg reser sig upp och 
meddelar att en sådan undersök
ning inte kommer att kosta 
något! 

- Det finns färska beräk
ningar på att om 30 000 kvinnor 
undersöks per år så kommer 
det att kosta mellan 4-5 miljoner 
kr får. , säger Helena Svantesson. 

Helena Svantesson _ skriver i 
sin interpellation att ett enda 
tidigt fynd av bröstcancer >>be
kostaD> i princip mammografin 
för 25 000 kvinnor. Så visst har 
Valberg rätt - på sikt skulle sä
kert denna masserening vara ett 
ekonomiskt kap för att förebygga 
uppkomsten av sjukdom. Fast 
det var nog inte riktigt så Valberg 
menade. 
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VARTAR 
LARS WERNER 
PA VAG? 

Se sidan 4! 

ANC i stan 

Det är KU :s avsikt att lyfta fram 
freds- och solidaritetsfrågorna och 
visa hur intimt dessa är förknip· 
pade med varandra. Att solida
risera sig med kampen mot apart
heidregimen\ i Sydafrika och mot 
imperialismen i världen är att sam
tidigt verka för freden. 

Detta säger kommunistisk ung
doms förbundsordförande Stellan 
Hermansson med anledning av 
den turne' han och Lindwie 
Mabuse från ANC är med på och 
som kommer till Lund på Mån
dag den 6 april. Mötet kommer 
att vara på Smålands nation A 
och B salen och det startar kl 
19. Förutom tal av Stellan Her
mansson och Lindwie Mabuse 
kommer trubaduren Pierre Ström 
att sjunga och spela. Efter mötet 
blir det eftersits. 

Mötet ordnas av KU, LKHF och 
med god hjälp från Lunds Afrika
grupp. 
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·ur: Kvinnoröster 

Handikappade 
ställer politiker 
mot väggen 

Tisdagen den 7 april kl 19 
ska de regerande Sverker 
Oredsson(fp), Lennart Ryde 
(m) och Nils Arne Andersson 
(c) samt oppositionens Inge
gerd Göransson(s) och Rolf 
Nilsson(vpk) redogöra för 
sina ambitioner beträffande 
kommunens handikappolitik. 

Anti-handikapp och HCK-orga
nisationerna har tillsammans bju
dit in alla dessa lundensiska 
toppolitiker till ett möte som 
kommer att hållas på Fakiren
Åke Hans, Bredgatan 5. Man 
kan förvänta sig ett stort intres
se från allmänhetens sida - och 
naturligtvis allra främst från dem 
som direkt är berörda av handi
kappfrågorna! 

Frågor 
Vad betyder minskade statliga 

anslag till färdtjänsten och hem
tjänsten? Är de ansvariga poli
tikerna trots minskningarna be
redda att upprätthålla standar
den och genomföra nödvändiga 
förbättringar? 

Kan de döva och hörselska
dade vänta sig något av de fem 
politikerna i panelen? Vad kan 
de synskadade vänta sig? Och i 
vilken utsträckning kommer Lund 
att bli en stad för alla - tillgäng
lig även för rörelsehindrade? 

Frågorna från Anti-Handikapp 
och HCK-organisationerna blir 
många och betydelsefulla. Bety
delsefulla blir förstås också po
litikernas svar - som ju är sär-
. skilt förpliktande ett år som • 
detta, det internationella han
dikappåret! 

KVINNOCENTRUM 
I ett pyttelitet rum sitter en grupp kvinnor och fikar och disku
terar. Det är lördag på Kvinnocentrum i deras hus i Lilla Algatan 
(samma hus som Rädda barnen) och det är "öppet hus" mellan 
11 och 14. Med öppet hus menas att vem som helst som är ny
fiken kan slinka in och se vad man har för sig, bli omhänderta
gen och - i bästa fall - efterhand insyltad i verksamheten. 

Självstyrande grupper 
Och vad görs då på Kvinnocent
rum? Verksamheten är uppdelad 
på ett antal självstyrande grupper: 
fotogrupp - som just gjort en ut
ställning i huset -, sånggrupp, te
atergrupp, lesbisk grupp, medve-

. etc. Om 

En man i gynstolen! 
Vissa specialgrupper finns också, 
t.ex. Kvinnor och arbete, som 
studerar hur den ekonomiska kri
sen i Sverige påverkar kvinnors 
arbete och KK-gruppen som för
söker påverka förhållandena på 
kvinnokliniken på Lunds lasarett. 
KK-gruppen arbetar också med 

·abortlagstiftningen - det är vikt-
• tigt att förhindra att abortlagen 

forändras i kvinnofientlig rikt
ning! 

En annan grupp har just haft 
lektioner om kvinnosyn och sex
sim för medicinarstudenterna in
om avsnittet socialmedicin. Man 
fick verkligen fart på debatten 
genom att vända på verkligheten 
och sätta en man i gynekolog
stolen! -»vi hoppas, säger tjejerna 
i denna arbetsgrupp, att vår med
verkan kan bli ett återkommande 
inslag i medicinarn tbildningen. 
Och egentligen borde vi in på fler 
u t bildningar typ socialhögskola 
och förskollärare.» 

Unik organisation 
Kvinnocentrums organisation är 
faktiskt intressant, man har lyc-

kats komma ifrån den traditionel
la, hierarkiskt uppbyggda fören
ingsstrukturen. Det finns inga 
stormöten eller medlemsmöten 
att spilla tid på. Grupperna sköter 
sig själva med hjälp av en informa
tionsgrupp, som svarar för löpan
de göromål. Inför viktiga beslut 
kallas till beslutsmöten, där alla 
grupper låter sig representeras. 
Man satsar också på en intern
bulletin, som ger kontinuerlig in
formation. 

Lokalproblem 
Kvinnocentrums lokaler i Lilla 
Algatan är förvisso små och o
praktiska. Men det a~ta hotet 
om vräkning kan anses vara över 
för tillfället. Kontraktet är vis
serligen ett rivningskontrakt, men 
det ska förnyas. -)>Om kommu
nen skulle vilja utrymma huset, 
så måste den säkert skaffa nya 
lokaler åt vår granne Rädda bar
nen. Och i anständighetens namn 
åt oss också. Men det skulle vara 
bra med större och säkrare lokal. 
Framför allt skulle krisjouren be
höva utrymme;> 

Välkomstmöten 
Den som känner sig intresserad 
av att komma med i Kvinnocent
rum kan lämpligen gå på ett väl
komstmöte, som hålls första mån
dagen i varje månad . Det finns 
också äterkommande introduk
tionscirklar - men vårens har 
redan startat. 

lA 

Kommunen saboterar 
service på ö Torn 

Östra Torn har länge varit ett 
område med eftersatt service. Vi 
som bor här ute har länge haft 
för · få daghemsplatser, det är 
dåligt med butiker och det är 
långt_ till andra servicecentra. 

.Många föräldrar har t.ex. käm
pat for sådana ~älvklara rättig
heter som en barnavårdscentral 
inom rimligt avstånd. Därför 
blev vi mycket glada, när vi för 
ett par år sedan blev lovade ett 
servicecentrum på Östra Torn. 

Nu läser man i tidningarna att 
sociala centralnämnden hotar med 
att dra sig ur projektet p.g.a. för 
hög hyra. 

För det första är det oroande 
att man bryter sitt löfte om en 
förbättrad barnomsorg. Behovet 
av fritidshemsplatser är akut på 

Öster. En öppen förskola har 
länge varit efterfrågad. Men lika 
viktigt är ju, att hela projektet 
är beroende av kommunens del
tagande. I den planerade bostads
rättsföreningen måste ingå minst 
fem »delägare»- om kommunen 
drar sig ur återstår fyra och hela 
projektet faller. Kommunen har 
därför ett ansvar, inte bara för 
barnomsorgen, utan även i detta 
fallet för barnavårdscentral, bu
tiker etc. 

Vi inom VPK-öster kräver en 
rimlig service och att kommunen 
tar sitt ansyar och fullföljer pla
:nerna på fritidshem och öppen 
skola på Östra Torn. 

Georg Kyhlberg, VPK
Öster 

Att förstå revolutionen 
; del3 
Nu vet jag inte om torfattarens 
intentioner sträcker sig så långt, 
men det finns intellektuella i Sver
ge som tänker sig en återgång till 
en egentlig idealism som grund 
för en ny och bättre marxism. Det 
är väl sant att det i Sverige inte 
formats någon intellektuell »ari
stokrati» i europeisk mening och 
därför ingen marxism som var 
tvungen att mäta sig med den. 
Förklaringen tror jag mig finna 
dels i ljuset av reformationen, 
dels i den egenartade typ av »pas
siv revolution» (borgerligt makt
övertagande) som förekommit 
här. Reformationen var en folklig 
och nationell rörelse. Som sådan 
var det folket i bred mening som 
förde fram den, inte de intellek
tuella, men från denna rörelse har 
det inte som i Tyskland kristalli
serats ut några oberoende intellek
tuella, inte ens hegelianismen har 
haft någon spridning att tala om. 
Det som istället formats är en 
konstig idealism för hemmabruk , 
dvs för den svenska ämbetsmanna
klassen. 

I Sydeuropa, utan reformation 
men med renässans, skedde istäl
let en utveckling där de »ren ro> in
tellektuella stod för kulturens 
framsteg, men utan anknytning 
till de breda folklagren. Marxis
men formades och växte som sagt 
som resultat av sin folkliga för
ankring och i motsättning till en 
avancerad idealism av europeiska 
mått (Croce). Marxismen har på 
detta sätt fullgjort vad som är dess 
egentliga historiska uppgift: att 
förena den »folkligro> med den 
»högro> kulturen. 

slutsatsen av detta är att det 
i Sverige nog inte behövs någon 
ny idealism utan en »bättre» 
marxism, befriad från alla ekono
mistiska, positivistiska, fatalistiska 
tendenser som fortfarande flore
rar . För det krävs inga nya, revo
Ju tionerande sanningar, det räcker 
att göra de gamla kända. Ett så
dant arbete skulle för första 
gången i Sveriges kulturella histo
ria knyta landets kultur till det 
övriga och till den 

Artikelförfattare: T. Bommarco 

' »aristokratiskro> traditionen med 
; allt vad det innebär av kulturellt 
' inflytande för dess bärare. arbe-
tarklassen. 

Vad vi behöver är istället för 
en isolerine i den »aristokratiskro> 

, kunskapen eller en återgång till 
Kartaga en större politisk-histo
risk konkretisering från de intel
lektuellas sida för att, om int.e 
förstöra så åtminstone belägra 
staden (den borgerliga hegemo
nin). Författaren ger oss vissa me
del till detta men visar oss tyväTi: 
på fel stad . Det är inte enbart i 
nuvarande skede en felaktig stra
tegi utan kanske mera ett tanke
fel. Det är mera frågan om den 
trojanska hästen än om själva 
Tro· a. 



Vad ska hända med 
VECKOBLADET ? 

Hur ska det gå för Veckobla
det? J a, det kan man ju alltid 
undra. Men ett mer systema
tiskt sådant undrande har ut
förts av en Veckobladsutred
ning inom VPK-Lund. Utred
ningen lade fram sitt förslag 
för en tid sedan, och utred
ningen har också diskuterats 
på ett konununmöte (all-
mänt medlemsmöte inom 
VPK-Lund). 

Regionaltidning 
Utredningen har funderat och 

skissat på frågan om en regional 
VPK-tidning för Skåne. I Norr
botten startades förra året F o !k
viljan, en 16-sidig veckotidning i 
kvällstidningsformaL För en tid
ning av det omfånget, och om 
upplagan är över 2000 ex , kan 
man få statligt presstöd. 

VB-utredningen tillstyrkte inte 
en satsning på en sådan tidning 
för vår region av följande skäl: 
Det är osäkert om vi kan få en 
tillräckligt stor upplaga för press
stöd. Trots presstödet går Folk
viljan i Norrbotten med förlust. 
En regional Skånetidning skulle 
slå hårt mot Ny Dags upplaga. 
Det kan inte vara någon angelä
gen uppgift för oss att undergrä
va partiets huvudorgan, som redan 
idag visar stora förluster. (Det nu
varande Veckobladet fungerar i 
stället som draghjälp åt Ny Dag, 
eftersom den fungerar som inbla
dad lokalbilaga till de lösnummer 
som säljs i Lund.) Mot argumentet 
att en sådan regional tidning 
skulle hjälpa svagare partiorgani
sationer i distriktet, menade ut
redningen och kommunmötet 11tt 
det är viktigt att satsa på lokala 
tidningar i stället. En lång rad 
partiorganisationer gör redan det, 
t ex Eslöv, Malmö, Burlöv, Kris
tianstad ... 

Lokaltidning 
Den stora fördelen med VB, an

såg både utredning och kommun
möte, var att tidningen är lokal. 
Detta är en tidning om Lund och 
för Lund . Läsare i Helsingborg 
kan ha svårt att hänga med i VB
signaturerna Grr och Lucifer, på 
samma sätt som lundaborna skul
le ha svårt att förstå nyanserna i 
ett satiriskt angrepp på Malte 
Jeppsson (centerpartistiskt kom
munalräd i Eslöv). I en lokal tid
ning kan man ta ut svängarna på 
ett helt annat sätt än i en tidning 
som ska täcka in en hel region. 

VB börjar alltmer bli en bre
dare lokaltidning (även om det 
ibland klagas på att vi är för in
t~trna) . Till det här numret har vi 
fått in notiser från t ex Handi
kapporganisationer,· APK, Latin
amerika osv. Småföretagare i 
Lund annonserar i VB. De är 
(kanske) inte kommunister, men 
de vet att J Lund läser vi Vecko
bladet. 

Amatörism 
Dagens VB görs av amatörer. 

Till vardags har vi hand om barn, 
brev, böcker eller provrör, men på 
onsdagskvällarna gör vi VB. Detta 
gör dels att redaktionen har andra 
kontaktytor än proffsjournalister, 
och dels att vi inte alltid har så 
förutfattade meningar om hur en 
tidning »ska» se ut, hur man »sklp> 
skriv osv, . 
Denna amatörism ser VI som ett 

värde som måste bevaras, även om 
VB i framtiden utvecklas vidare. 
Det framtidsmäl som VB-utred
ningen menade att man kan sträva 
efter i ett »medellångt perspektiV» 
är att tidningen blir 8-sidig. 
Men en sådan utvidgning funge
rar inte inom de nuvarande ram
arna utan den förutsätter att nå
gon ' deltidsanställs. Den förut
sätter också en större upplaga och 
en stabilare ekonomi. 
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VB nr 1 ä rgäng 1 

stödformer 
VB passar inte särskilt bra i 

någon av de modeller för stat
ligt stöd till tidningar och tid
skrifter som finns. Det är nack
delen med att _vara nyskapande. 
Vi är för små och lokala för press
stöd. Vi ges inte ut av någon riks
organisation , och kan alltså inte 
fä organisationstidskriftsstöd. Vi 
ser knappast ut som en vanlig 
kulturtidskrift. Vi har dock sökt 
kulturtidskriftsstöd. Får vi det, 
så kan underskottet täckas den 
vägen, och vi har en ekonomiskt 
stabil grund för fortsatt expen
sion. Det dröjer dock förmod
ligen till hösten innan vi får be
sked från Kulturrådet. 

F ör att återgå till den inledande 
frågan: Hur ska det gå för VB? 
Kort kan VB-utredningen och 
kommunmötet sammanfattas: 
Fortsätt som vanligt! Så då gör vi 
väl det. VB har ju bara funnits i 
sin nuvarande 4-sidiga form i ett 
drygt halvår, så tidningen kan 
säkert förbättras mycket inom 
de nuvarande ramarna. 

Slutligen: VB:s största tillgång 
är ändå dess läsekrets. Hör av 
dig om det är något du vill ska 
skrivas om i VB. Skaffa fler 
prenumeranter - du känner väl 
alltid någon som ännu inte pre
numererar på VB, pg 17 459-9, 
50 kr helår. 

PERSONKRITIK 
- För VPK är borgarna nattsvarta 
skurkar, klagar SDS lundasida. 
Aldrig ger de ett erkännsamt ord 
till en meningsmotståndare. 

Jag protesterar. Det gör vi 
visst. Bara i den här spalten har jag 
flera gånger, naturligtvis uppblan
dat med berättigad kritik, talat 
erkännsamt om t ex Birger Rehn. 

Tyvärr kan jag inte göra det 
med anledning av senaste fullmäk
tigemötet. Han var uppe och pole- · 
miserade mot VPKs förslag att 
äntligen göra något åt den rätt 
förfårliga trafiksituationen i Byta
regatan. »Ni slår in öppna dör
rar, klagade han . Vi har hällit på 
med de här frågorna i tio är nu .» 

Att han bara orkar dra den re
frängen igen! Där sitter han i 
byggnadsnämnden och diskuterar 
i årtionde efter årtionde olika 
»konstuktiva» förslag till traf'Jklös
ningar. Under tiden händer på sin 
höjd småsaker. 

Socialdemokratisk reformism 
när den är som sämst. 

Gun Hellsvik 
Men visst kan vi berömma mot
ståndare, t o m moderater. Det 
finns t ex en del gott att säga om 
Gun Hellsvik, ny ordförande i 
sociala centralnämnden, så mo
derat hon är. Hennes företrädare 
Gunnel Frosteli kan förresten 
också i efterhand fä omdömet 
att hon var seriös och ambitiös, 
men att hon tyvärr inte hade så 
mycket att sätta emot när Sverk
ker och de andra hårda grabbarna 
tryckte på. 

Vi vet inte än hur Gun Hells
vik klarar den pressen . Men hon 
gav ett bra intryck när hon be
svarade Biddy Nilssons och Viola 
Nyström s angelägna interpellation 
om kvinnomisshandel, och hon 
har redan skakat fram de efterlys
ta jour lägenheterna. Bra. 

Inga-Margareta Zetterwall 
Ni känner kanske till begreppet 
esprit de l 'escalier, dvs att man 
kan komma på de mest lysande 
repliker, fast tyvärr försent, när 
man redan är på väg nerför trap
pan på väg hem från festen. Nå
gon har i en essä påstått att detta 
är något konstitutivt för skönlit
terära författare. Vid skrivbordet 
tar de den mest lysande hämnd 
på dem som finner det rätta ordet 
och den rätta handlingen redan i 
det verkliga livet. 

Detta stämmer väl med hur 
författaren Inga-Margareta Zetter
wall agerar i fullmäktige. Fast 

ser upp de smä lapparna med drä
pande repliker som hon suttit och 
filat på hemma vid skrivbordet, 
och hon ler i förväntan på publi
k-e'ns reaktion redan innan hon 
kommit till poängen. Det skön
litterära kommer också fram i 
hennes personfixering : för henne 
är personligheten uppenbarligen 
det högsta i politiken. 

Det är ständigt VPK (dvs par
tiets fullmäktigepolitiker) som är 
hennes mältavla och spottkopp. 
Så om henne finns det mycket 
ofördelaktigt att säga, och det 
har gudskelov även sagts i den 
offentliga debatten. Men det 
hindrar inte att vi gett IMZ be
röm för hennes punktradikalism 
i trafikfrågor, som bl a en gäng 
fick henne att som ende borgare 
gå emot Tempos p-hus. Det vitt
nade om karaktär. 

Tyvärr röstade IMZ inte med 
VPK i motionen om Bytaregatan 
på senaste mötet. Det är illa
varslande: har det kärvare klima
tet tvingat in henne i ledet? 

Louise Rehn 
Första gången jag hörde Louise 
Rehn (m) tala offentligt fick jag 
ett gott intryck också av henne. 
Även hon tog nämligen avstånd 
frän det eländiga p-huset. 

Men om henne kommer jag 
aldrig mer att kunna säga något 
berömmande, tror jag. Inte bara 
så att hon är bilaktivist - detta 
med p-huset var tydligen bara en 
pliktskyldig markering av mode
rata ungdomsklubbens officiella 
linje. Inte bara så att hon tillhör 
en grupp av ungmoderata back
benchers som i sin friedmanska 
besparingsiver ibland får de äldre 
och ansvarsfullare moderaterna 
att se något besvärade u t. 

Sänt kan man i något avsende 
tåla. Men föna torsdan gick hon 
över gränsen, när hon i en enkel 
fråga helt anslöt sej till den syd
afrikanska regeringens språkbruk 
och menade att man i Lunds sko
lor inte fick tala väl om den syd
västafrikanska befrielserörelsen 
SWAPO. 

Nog finns det politiska mot
ståndare som är värda beröm. Men 
man måste också i politiken fä 
kalla en spade för en spade och en 
rasist för rasist. 

Det skulle förresten in te vara 
ur vägen med en kommentar till 
Louise Rehns övertramp från 
Lundasydenskans politiska redak
tion. Det behöver inte vara så 
mänga ord. 

Lucifer 

Latinamerikaner kritiserar familjepedagogprojekt: 
»Skicka pengarna till El Salvador!» 
Ett hundratal latinamerikaner i 

Lund har undertecknat en protest 
mot Socialförvaltningens familje
pedagogprojekt för latinamerika
ner. De menar att projektets ana
lys av latinamerikanernas situa
tion är ytlig och dogmatisk. So
cialförvaltningen tycks ha utgått 
frän en slags schablonbild av1tiyk
tingar11och de protesterande latin
amerikanerna känner sig föroläm
pade av den bild av avpolitiserade 
och apatiska individer som Social
förvaltningen målar upp. 

De protesterande menar att de 
flesta funktioner som de föreslag
na familjepedagogerna skulle fylla 

redan är täckta av andra myndig
heter. De skriven> Projektet går 
stick i stäv med vår övertygelse 
om att det är medmänsklig soli
daritet och inte myndigheter som 
i sista hand måste lösa männi
skors problem. Vi ·misstänker att 
detta projekt kan förvandlas till 
ytterligare en kon trollinstans 
bland så många andra som såväl 
vi som det svenska folket blir 
utsatta för.» 

Latinamerikanerna föreslär i
stället att de pengar som skulle 
använts till familjepedagogpro
jektet skickas till det kämpande 
folket i El Salvador. 
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Det fjärde mötet i VPK:s sön
dagsskola inleddes av Håkan Ar
vidsson och Lennart Berntsson. 
Kvällens diskussion kom huvud
sakligen att röra sig kring två 
problem : Vpk:s förhållande till 
öststaterna samt de strategiska 
problem som kommunistpartierna 
i väst brottas med. HA och LB an
såg att vpk måste bryta helt med 
Sovjet för att få större folkligt 
stöd. statligt ägande garanterar 
inte socialismen. Ägandet måste 
kombineras med en folklig kon
troll av produktionen för att 
man skall kunna tala om socia
lism. 

Några mötesdeltagare invände 
att vårt förhållande till Sovjet 
inte är avgörande for vpk :s 
bristande framgång, denna kan 
snarare förklaras med avsaknaden 
av en klar strategi för vägen till 
socialismen. 

Därefter kom diskussionen att 
handla om vpk:s strategiska prob
lem och speciellt statens roll i 
denna strategi. 

statens roll 
Den statliga sektorn tenderar 

att expandera alltmer i vårt sam
hälle. SAP och i viss mån vpk bru
kar stödja denna utveckling. Inom 
stora delar av arbetarrörelsen är 
denna expansion av den ~tatli~a 
sektorn ett led i strategm for 
socialismen. Detta är ett helt 
förkastligt synsätt enligt HA och 
LB. Strategin kommer nämligen 
bara att leda till den typ av so
cialism som finns i Sovjet, den 
statliga despotin. 

Civila sektorn 
Hur kan man då verka mot 

expansionen av den statliga sek
torn utan att liarona f Milton 
Friedmans sällskap? HA & LB 

menade att de kommunistiska 
partierna måste utveckla och 
delta i kampen i del) civila icke
statliga sektorn i samhället (Spon
tan organisation kring boende, 
arbetsplatser o d). Denna civila 
sektor kan också utgöra bas i 
strategin för u tvecklandet av en 
demokratisk socialism. 

Nästa möte i söndagsskolan är 
den 5 april kl 19 i stadsbiblio
teket, studiecirkelrum l. Då hand
lar det om mellanskiktens får
ändrade ställning och deras roll 
i kampen för socialismen. Göran 
Therborn inleder. 

Kom , lär och diskutera! 

Vad gör vi med barnen, 
kamrater? 
Pionjärkonferensen äger rum lör
dagen den 4.4 på Klostergårdens 
fritidsgård , sal l kl. l 0.00- 16.00 
med lunchpaus ca 12.00- 13.30. 
Anders Lind, styrelsemedlem i 
SSP, inleder med en lägesbeskriv
ning och därefter blir det diskus
sion. Efter lunch berättar Anders 
som sin erfarenhet av det prak
tiska arbetet med en pionjärgrupp 
i Stockholm. Vi fortsätter sedan 
att diskutera hur vi skulle kunna 
arbeta i Lund. 

Barnpassning ordnas. 

• 

~Blås hos 
~pensionärer 
• • 
: Blåssextetten Folkets Fana, en 
:knopp på blåsorkesterns yviga 
:träd, besökte för en tid sedan pen
• sianärshemmet Fästan i Södra 
: Sandby. Under det 45 minuter 
:långa programmet spelades dans
: musik med folkligt ursprung samt 
•.delvis glömda arbetarsånger. Sex
: tetten rönte uppskattning av den 
:erfarna publiken, som normalt 
:helst lyssnar på dragspelsmusik 

~
• (en av de gamle var ~älv spele

man). 
Fler engagemang väntar. . 

Pionjärutflykt : 
Söndagen den 5.4 tar vi tåget till = 
Malmö och går på Tekniska mu
seet. Är vädret fint äter vi vår 
medhavda matsäck nere på stran
den. Samling utanför Centralen 
senast kl. 10.00. Tåget avgår 
kl . 10.18. Tag med pengar till 
biljetten. Föräldrar är välkomna 
att följa med . 

Birgitta, Iris, Kajsa, Sven-Bertil 

Eslöv har rykte om sig att . (i 
hård konkurrens med Mjölby) va
ra Sveriges tråkigaste stad .Detta 
gäller dock inte nästa lördag, 
11 :e april, då kommer nämligen 
Lars Werner till stan. Och inte 
bara han utan- många andra ock
så. Den dagen anordnar VPK
Eslöv en Vårfest, Kulturens Dag, 
på Medborgarhuset. 

Konsument 
gille 
protesterar 

Lundabygdens kooperativa 
konsumentgille protesterar 
mot regeringens attack mot 
konsumentpolitiken. 

De politiska partierna uppmanas 
att protestera mot att regeringen 
slopar anslagen till konsument
forskning och studieförbund. 

En ytterligare nedskärning av 
anslaget till konsumentverket får 
inte handläggas av tjänstemän . 
Frågan är politisk och politiker 
bör ingå i u !redningen angående 
denna nedskärning. 

De politiska partierna uppmanas 
att kräva en översyn av konsu
mentpolitiken. 

vinna önskas till Kollektive 
å Kyrkogatan 17, te! 12 90 98. 

:a eller 3 :a centralt söke 
enning Kofoed tell3 66 39. 

Det hela börjar med ett möte • 
kl 11 på stortorget med Jörn 1:. 
Svensson. Frän klockan 12 till 
24 pågår programmet i Medborg- :_1..-----------_, 
arhuset. 

Det blir musik med Eslövs stor
band , Jan Hammarlund, Onnataas 
band, Amarantos och många fler. 
På kvällen blir det » rock mot hö
gern » med bl.a. Fiendens Musik. 

Författare läser dikter, bilder vi
sas och Lars Werner talar.Det hela 
kostar bara 10 kr i inträde för 
vuxna och 5 kr för barn. Vi ses i 
Eslöv lördag nästa vecka, 11 :e ap
ril. 

PASKÄGG? 

Kursverksamhetens 
Söndagsföreläsningar 

Vilken betydelse har språket för 
döva barn? Kerstin Norden, peda
gog, Lärarhögskolan, Malmö 
Sönd 5/4 kl 16 Folket hus 

LUNDABYGDENS FÅGEL
KLUBB: möte sö 5/4 kl 19 pA 
studiefrämjandet, Västarg 11 ' 
P Andeli pratar om inventerings
metodik för svart rödstjärt . 
APK,SKU LUND: SUKP:s 26 
partikongress. ti 7/4 kl 19 Stbl 
studiecirkelrum 1. Talare fr Sov
jets generalkonsulat i Gbg. 
SVENSK-KUBANSKA: M Eriks
son och O af Geijerstam talar om 
»Kubas rävarupolitik och Sovjets 
roll» mll 6/4 kl 19 Stbl hörsalen. 
KU KLUBBMÖTE: ans 8/4 kl 19 
KU och VPK lokalen. Även symp 
är välkomna! 
VPK l F: Utomhusträning pä Ler
bäcksskolan lö 4/4 kl 16. 
VPK:s SÅNGGRUPP: sö 5/4 gär 
vi pä fredsmötet pli stbl kl 19, 
efter träning hos Finn. 
KAMPANJEN FÖR ETT KÄRN
VAPENFRITT EUROPA: 
möte sö 5/4 kl 19 Stbl hörsalen 
UNDRET l KAMPUCHEA: Maud 
Sundqvist, nyss hemkommen, be
rättar lö 4/4 kl 15.30 Stbl studie
cirkel rum 1. 
SOLIDARITET MED VIETNAM: 
Arsmöte , se ovan. 
REDAKTI ONSMÖTE : to 9/4 kl 
19 hos Lars B. 
BLÅSORK: Rep med ork i 
Skornakarg 11 kl 18.30 sö 5/4 . Ta 
med noter till Der Kleine Trum
peter, Die Moorso ldaten, Bandie
ra Rossa, Arbetarnas marsch och 
Warschawjanka. 
VPK:s SÖNDAGSSKOLA: sö 5/4 
kl 19. Göran Therborn: Mellan
skiktens förändrade ställning i 
samhället. Stbl studiecirkelrum 1. 
PUB SPARTA: fre 3/4 Skrotban
det Afro-Carib 80. lö 4/4 Jimmy 
McCrackl in. 
MARXIM: fre 3/4 kl 22 
ARKIVMUSEET : lö 4/4 kl 18 
Köpenhamnskören Tingluti(folk
musik), gosskören C antarallerna 
och Camerata Voca lis frän Lund. 
LILLA TEATERN: fre 3/4,1ö4/4, 
sö 5/4 kl 19.30 Se mig i ögonen. 
PROTEUS: sö 5/4 kl 19.30 rep 
av Lorcas »Sä som fem Ar förgäm, 
KV :s teaterstudio, Märtenstorget 
BIO 16:6-9 april, Vera och Stalin. 
Fl LM PUBEN KORPAMOEN: sö 
5/4 kl 20, Slakthus 5. 
PIONJÄRKONFERENS : lö 4/4 
KlostergArdens fritidsgärd, sal 1 
kl 10-16 (lunch 12-13.30). Barn
passning ordnas. 
PIONJÄRUTFLYKT: sö 5/4 till 
Tekniska museet, samling Lund 
c kl 10. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Jan Hindersson, Kristina Lanthen, 
Finn Hagberg. 

KONTAKTREDAKTÖR för nästa 
nummer är Lars Borgström tal 

13 19 75 

Redaktionen träffas även pA tel 
14 94 38 onsdagkvällar fram till 
midnatt. 
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