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Utkommer fredagar 1981 7:e årg. 
Lösnummerpris 1 kr 

Fredagen den 10 april. 

SVENSKA FöRETAG MOT 
SYDAFRIKAS SVARTA BEFOLKNING 
- Reagan kallar oss terrorister och stödjer rasistregimens terror, 
Sl\ Silver Mugale, representant för ANC-Sydafrika. på ett of
fentligt möte somKULund arrangerade i måndags. 
-Reagans stöd gör att rasisterna vågat öka sina angrepp mot 
Angola och Mocambique. Personal vid amerikanska ambas
saden i Mocambique hjälpte Sydafrika med detaljinforma
tion så att de kunde genomföra sin mordraid mot ANC- med
lemmarnas bostäder där. Tolv kamrater dödades när de låg 
och sov. 

Men det finns flera, även i Sverige, 
som stödjer den sydafrikanska ra
sistregimen. 
- En nyhetsförmedling, som bara 
har en liten notis om Sydafrikas 
kränkningar av grannländernas ter
ritorier är också rasistisk. Tidningar
na hade knappast plats för en rad 
om att tolv svarta män mördats, 
de hade fullt upp med att skriva om 
vad som inte hänt i Polen. 
- Den ökande svenska handeln är 
ett stöd till ra~stregimen liksom 
urholkningen av den svenska la-
gen mot investeringar. ~ 
- De svenska företagen f" Sydafri
ka kan enligt lagen där tVingas att 
under tystnadsplikt produc~a till 
krigsapparaten. Vi vet att SKf re
dan gör det. 
-Många företag är också enligt lag 
skyldiga att ha ett .fabriksgard, som 
med vapen skall försvara företagen 
mot arbetarna och civilbefolkning
en. 

-När ANC kräver att ni skall dra 
tillbaka investeringarna så frågar ni 
oss: Varför skall vi börja? Det var 
ingen som frågade oss vem som 
skulle börja investera i Sydafrika. 
Ni bara kom! Ni säger att det blir 
arbetslöshet här. J ag menar att 
det är en form av rasism att ställa 
problemet så. Varför skall ar-

hetslösheten ställas mot vära liv 
och vår frihet? Ni säger att det 
kostar för mycket. J ag säger att 
om ni väntar till den stora stormen, 
så kan vi inte garantera att ni får 
tillbaka någonting alls. 
-ANC har velat undvika ett raskrig, 
men det blir ett raskrig, men det 
blir ett raskrig på fabrikerna i Syd
afrika. Det är där kampen kommer 
att stå. Inga afrikanska länder har 
investerat i Sydafrika. Det finns 
inga svarta fabriksgarden. Det blir 
svart mot vit. 
-Är ni för en fredlig lösning så 
är enda sättet att isolera Sydafri
ka. Först när Sydafrika är under 
en sådan internationell press, 
kommer de att vilja förhandla med 
oss, majoriteten av landets befolk
ning, som de har försökt att göra 
till utlänningar i sitt eget land. 

.Silver Mugale avslutade med att 
betona vikten av att fortsätta 
solidaritetsarbetet fcir att mot
verka alla dem som stödjer ra
sisterna. Det finns en stark opinion 
i Sverige mot apartheidsystemet. l 
Lunds kommunfullmäktige har mo
deraterna ställt sig på Reagans sida 
och kallar befrielserörelserna i 
Södra Afrika fcir terrorister i ett 
försök att strypa informationen till 
skolorna och vända opinionen. Men 
de skall inte lyckas. 

KU :s förbundsordförande Stellan 
Hermansson talade också på KU :s 
möte om fred och solidaritet. Eva 
Rausgård från Lunds Afrikagrupp 
inledde med· att berätta om vad 
praktiskt solidaritesarbete kan 
innebära. Stellan Hermansson 
framhöll sambandet mellan freds
och solidaritetsarbetet. Det är 
tredje världens länder, som i dag 
militariseras snabbast. UsA-impe
rialismen rustar upp reaktionära 
regimer i tredje världen till tän
derna. 

Mest uppehöll sig Stellan Her
mansson vid risken för ett kärn
vapenkrig i Europa. Det är idag 
endast de folkliga fredsrörelserna 
som kan förhindra att kriget ut-

löses. Norden - en kärnvapenfri 
zon, är ett krav som vi måste 
fortsätta att driva. Det är också 
viktigt att ta fram ett alternativt 
förslag till det fOrsvarspolitiska 
beslut som skall fattas 1983, 
lämpligen under mottot »Sverige 
kan börja». Förslag till alternativ 
civil produktion måste utarbetas 
och den allmäna värnplikten för
svaras, dess innehåll kan for
ändras. 

Pierre Ström ~öng kamp och 
so lidar i t et ssånger. 

..... ........................... 

• 

African National Congress, 
ANC, är befrielserörelsen i 
Sydafrika. ANC bildades 
191 O men tvingades av 
den sydafrikansk regimen 
att gå under jorden 1961. 
Nelson Mandela är en av 
de ledande. Han sitter 
sedan 20 i fängelse på ön 
Robin Island. För när
varande är Oliver Tambo 
ledare för· AN.C. 

. . . . 
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TEKNISKA 
VERKEN 

Hyresgästerna fick nu den l april 
vidkännas en kraftig hyreshöjning. 
En del av denna höjning var bero
ende på ökade värmekostnader. l 
de flesta fall var den ökade värme
kostnaden 5 kr per kvm bostads
yta och år. En av de kraftigaste 
höjningarna på denna del som 
förekommit! 

När taxehöjningen på värme
avgifterna, som var på 16%, 
behandlades i Tekniska verkens 
styrelse var vpk emot denna 
höjning, med bl a motiveringen 
att likviditeten i verket var för 
hög och att höjning därför borde 
kunna undvikas. 

överskott 
Nu har Tekniska verken lagt 

fram sitt bokslut för 1980, och 
då framstår vpk :s krav som både 
realistiskt och välmotiverat. l bok
slutet kan nämligen konstateras 
att Värmeverket i fjol hade ett 
överskott på inte mindre än 5 ,5 
milj kr. Dessa kommer att över
föras till 1982 års budget. 

Utöver detta redovisade över
skott har dessutom l milj kr 
reserverats för 1981 och beräk
nas kunna återbetalas till abbo
nenterna. Nu bör det i detta sam
manhang påpekas att abbonenter
na i detta fall är fastighetsägare 
och fastighetsbolag. I vilken mån 
återbetalning sedan sker till hyres
gästerna återstår att se. 

forts på sid 2 



Socialism och 
demokrati 

För svenska kommunister är 
sambandet mellan socialism och 
demokrati oupplösligt. Det inne
bär att vpk vill utvidga och inte 
på någon punkt inskränka de 
politiska fri- och rättigheterna 
som det svenska folket erövrat , 
till stor del genom arbetarklas
sens kamp. Tvärtom vill vpk ut
vidga demokratin till att omfat
ta alla samhällsområden. 

Detta synsätt gör att vi med 
oro och avsky sett de systema
tiska och djupgående inskränk
ningar i demokratin som känne
tecknar de flesta stater som kal
lar sig socialistiska. Till råga på 
allt har dessa inskränkningar 
ofta rättfärdigats i marxistiska 
termer, trots att sammanflät
ningen av parti, stat och fack
förening är främmande för den 
socialistiska teorin. 

Därör gladde sig vpk åt Prag
våren och dess sociala och demo
kratiska experiment och därför 
fortsätter vpk att fOrdöma War 
szavapaktens orättfärdiga 
inmarsch och ockupation av 
Tjeckoslovakien . 

Därför glädjer sig vp"'k nu åt 
den polska arbetarklassens 
fackliga och demokratiska fram
gångar och öhskar det Polska Fö
renade Arbetarpartiet all fram
gång i strävandena att förankra 
partiet i den polska verkligheten , 
så att det blir ledande genom fol
kets förtroende , inte genom 
diktat och polisvälde 

Därför kräver nu vpk stopp 
för all utländsk inblandning i 
Polens affärer och riktar en 
bestämd uppmaning till Sov
jetunionen och andra War
schawapaktsländer : 
Sluta med provokationerna 
mot solidaritet och mot de 
progressiva delarna av det 
kommunistiska partiet och 
hela det polska folket! 
Avbryt alla militära förbe
redelser riktade mot Polen! 
Låt det polska folket och dess 
organisationer själva avgöra 
hur socialismen ska byggas! 

SKF, ASEA, SANDVIK 
ger pengar till S ydafrikas 
militär. 
Vi grävde fram uppgifterna 
Vi gräver vidare, men be
höver Din hjälp! 
Afrikagruppernas stödfond 
pg 82 95 52-9 
Lunds Afrikagrupp 
tel. 12 37 26 

Osjälviskhet H d•k d b tt 
och oegennytta! an l app e a 

Osjälviskheten och oegennyttan är 
den framgångsrike borgarpoliti
kerns adelsmärke. Om vi någonsin 
har tvivlat på detta så har nu 
Sverker Oredsson övertygat oss 
om att så ändå är fallet. 

Ni minns väl hur bryskt han 
tillrättavisade partikamraten Gert
rud Anljung, som hade mage att 
klaga på barnomsorgstaxorna, 
trots att hon själv hade barn i den 
aktuella omsorgsformen. Ni minns 
väl hur ädelt han stred för skyttar
nas intressen, utan att ens antyda 
förekom sten av ett personligt 
skjutintresse. 

Nu senast gav Sverker O. VPK
aren Birgitta Edgerton en släng i 
Sydsvenskan och Arbetet. Hon 
hade nämligen fräckheten att tyc
ka att hyran i kollektivhus inte 
skulle v~a orimligt hög - trots 
att hon själv står i kollektivhus
kön! 

Sådan egennytta är självfallet 
den ansvarsfulle borgarpolitikern 
främmande . F ör st nu fOrstår vi 
den verkliga drivkraften bakom 
Tempos P-hus och andra uttryck 
för borgamas trafikpolitik. Det 
är naturligtvis cyklisten Sverker 
Oredsson, som inte vill bli be
skylld för att gynna de egna snäva 
gruppintressena. 

Under bältet 
Fru Zetterwall(m) är dock en 

elak en. Hon älskar personangrepp 
mer än synden och det vill inte 
säga lite. l smilardebatten i Syrl
svenskans spalter lyckades hon 
med att än en gång få med Markis 
Berlinguers jordegendomar, likaså 
det faktum att Rolf Nilsson (vpk) 
bor i bostadsrättlägenhet. 

Därmed delar hon. vårt nyin
stiftade pris i . bästa slaget under 
bältet, med »den vajande majs
kolven» Olof Nordström(m) , 
som i samma debattrunda lycka
des väcka till liv en massa spöken 
från kalla krigets dagar. 

Grattis! 

Interpellation angående in
terpellation 
Till fullmäktigesammanträdet ha
de VPK ställt en interpellation an
gående Lennart Rydes (m) för
farande att ändra dateringen till 
december -8 O i en skrivelse skrivet 
i januari 81. »Är detta förfarings
sätt hederligt och i överensstäm
melse med f<irvaltningspraxis?», 
undrade VPK. 

Men eftersom Ryde inte var 
närvarande, svarade istället kom
munfullmäktiges ordförande, bok
tryckaren Olsson på interpella
tionen, genom att avfärda den och 
ge VPK några slängar (som van
ligt). 

Detta kan väl inte vara rätt 
och riktigt menar man på VPK
håll. S täller man en fråga till 
Ryde så är det också han som 
skal"! besvara den, även om han 
verkar tycka att ärendet är lite 
pinsamt. Så nu återkommer VPK 
med en Interpellation angående 
interpellationen ... 

Lucifer 

drog många 

Tisdagens handikappdebatt på Fakiren var välbesökt, över l 00 
personer hade hittat dit. Panelledamöterna, företrädare för de 
olika politiska partierna, redovisade i var sitt inledningsanför
ande sitt partis synpunkter på handikappfrågorna. 

Rolf Nilsson (vpk): Rätten till 
arbete, bra bostad och en tryggad 
ekonomi gäller alla, naturligtvis 
också handikappade. Vi måste se 
till att samhället garanterar detta. 
Främjandelagen måste skärpas för 
att underlätta för de handikappa
de att få jobb. Färdtjänsten måste 
byggas ut, så att den motsvarar 
övrig kollektivtrafik, och till sam
ma taxor, även behandlingsresor 
bör ingå. Den allmänna åtstram
ningspolitiken drabbar de svaga 
hårdast, vilket måste undvikas. På 
lång sikt kan vi också ändra sam
hället så att risken för olyckor 
minskar , t ex genom en bättre tra
fik- och arbetsplatsmiljö. 

Centerpartiet, företrätt av Nils
Arne Andersson, förespråkade ö
kade regionala bidrag till handi
kappade, och ifrågasatte om inte 
byggandet av de dyra handikapp
lägenheterna borde vara en regio
nal angelägenhet för att undvika 
flyttning. 

Sverker Oredsson (fp): Sverige 
lever över sina tillgångar, vi måste 
strama åt. Men värna om de svaga. 
Färdtjänsten borde organiseras ge
nom kommunförbundet, men 
vem betalar behandlingsresorna? 

l motsats till folkparitet ansåg 
Ingegerd Göransson (s) att en led
sagarservice borde startas som 
komplement till färdtjänsten , 
samt att de handikappades kom 
munikationsmöjligheter måste ses 
om, bl. a. tidningstillgång i olika 
former m m. 

TEKNISKA VERKEN forts från sid l 

Hög likviditet 
Även elverket kan redovisa ett 

inte obetydligt överskott. Här är 
det frågan om 2,3 milj kr. Däre-. 
mot har Vattenverket ett under
skott på l milj kr. Intressånt för 
hyresgästerna är också den myck
et höga likviditet som Tekniska 
verken k"!! uppvisa. I det bok
slut som presenterats framkom
mer att den 31 dec fanns 52 
milj kr i kontanta medel och 35 · 
milj i fordringar. Nu finns vis
serligen 21 mil1 bokfört i skul
der, men ända blir det över 
omkring 65 milj i likvida medel. 
I förhållande till omsättningen 
är denna likviditet mycket hög. 
Det är inte heller någon tillfäl
lig likviditetstopp som har upp
kommit. Under så gott som hela 
1980 har de likvida tillgångarna 
legat på denna nivå. 

Lennart R y de (m) talade om att 
effektivisera den dyra färdtjänsten 
t ex genom en bättre bostadspoli· 
tik , som minskar avstånden till 
affär och post. 

Auditoriets frågor rörde sig 
mycket om jobben. Rätten till ett 
meningsfullt arbete är väsentlig. 
När det gäller arbetstillfållen för 
handikappade är Lunds kommun 
inte särskilt framstående. Frågor 
kom bl a från arbetsförmedlarhåll. 

I den senaste budgeten ströks 
anslagen till s k samhällsinforma
tion, mot både socialdemokrater
nas och vpk's vilja. Detta försäm
rar och försvårar informationsflö
det till och från de handikappade 
betydligt. 

Många i auditoriet uttryckte 
också oro för att färdtjänsten 
skulle försämras, vilket Sverker 0-
redsson lovade inte skulle ske. 
Kanske har taxi ett alltför fördel
aktigt avtal med kommunen, e
ventuellt kunde brandkåren kon
kurrera? 

Särskilt för utvecklingsstörda 
barn är problemen med bostad 
svåra . Vidare har särskolorna pro
blem med lokaler, ingen förbätt
ring är heller att vänta, då bygg
nad 7 på Polhemsskolan sköts på 
framtiden till förmån för Grand 
Hotell. 

Mötet leddes av Per Wickenberg 
och Elisabeth Strömberg, frågorna 
från publiken var många, däremot 
blev det aldrig någon egentlig de
batt mellan partierna. 

Oförsvarligt 
Det kan naturligtvis ur Verkets 

synpunkt tyckas positivt att kas
saskåpet är välfyllt. Men det ty
der också på att de uttagna av
gifterna och taxorna har legat i 
överkant och att abbonenterna 
betalt för mycket både när det 
gäller el som värme. Detta är 
oförsvarbart i ett läge när de 
flesta familjeekonomierna !_>e
finner sig i ett krisläge. 

Nu bör det redovisade siffer
materialet hållas i minnet när 
förvaltningen nästa gång kommer 
med förslag på nya taxeökningar. 
Det kanske t o m kan bli så att då 
fler än vpk spjärnar emot. 



Nordiska Sommaruniversitetet 
Nordiska sommaruniversitetet - det är väl kurser för ambi
tiösa studenter? Så tänker säkert många när de hör namnet 
och förvisso studerar man där, men inte ämnen som traditio
nellt läses i universitetsvärlden. 

- Nordiska sommaruniversitetet är 
ett forum för forskare och blivan
de sådana. I studiecirklar tar man 
upp ämnen som inte finns på hög
skolan, berättar Andy Jam1son, 
en av dem som håller i runda-
kretsen. . 

Sommaruniversitetet drogs i
gång 1950. Pengarna kom då som 
nu från Nordiska Ministerrådet 
och under de första 15 åren fun
gerade det som sommarläger för 
professorer och andra universi
tetsfolk från hela Norden. 

I det allmänna vänsterupp
svinget på 60-talet tog radikala 
krafter över och universitetet 
blev marxistiskt dominerat, vil
ket inte helt uppskattades av 
alla medlemmarna i rådet som 
stod för fiolerna. Under några 
är hade man häftiga diskussioner 
om Ministerrådet verkligen kunde 
stödja de här kurserna. 

-Nu är vi över krisen och 
verksamheten har breddats. De 
flesta som är med är socialister, 
men vi vill nä fler, säger Andy 
Jamison. 

I Nordens alla universitets
städer finns det kretsar och under 
våren jobbar man i cirklar med 
olika ämnen för att på sommaren 
träffa motsvarande cirklar från 
andra städer. 

Det handlar alltså både om 
vanlig cirkelverksamhet och nor
diskt samarbete där sommarlägret 
är platsen för att utbyta erfaren
heter. 

Några grupper diskuterar upp
satser cirkeln jobbat hemma med. 
Andra är mindre ambitiösa och 
försöker istället utbyta erfaren
heter om sitt specialämne. 

I Lund finns det cirklar i bl.a . 
systemtänkande, sociala utopier, 
världsekonomi och nationalstat i 
omvandling, kvinnoforskning och 
lokalhistoria. 

De flesta är medlemmar från 
högskolan men den nya breddade 
satsningen har också lockat folk 
från de politiska rörelserna. 

- Vi har en cirkel som heter 
Alternativ till kommersialiserad 
musik där folk från musikrörelsen 
är med. Fast den har ännu inte 
kommit igång i Lund, säger Andy 
Jamison. 

En del av arbetet hamnar så 
småningom i den egna tidskriften 
Nordiskt Forum (finns på Bokca
fet), i skriftserien eller som en
staka artiklar i andra kulturtid
skrifter. 

Men det viktigaste är inte att 
få ut resultatet , det viktigaste är 
att få utbyta erfarenheter. 

-Det finns ju inte så många 
möjligheter till att gå i studiecirk
lar längre, säger Andy Jamison. 

För att få följa med i år på 
Askovs folkhögskola på Jylland , 
bör man först ha varit med i en 
cirkel och där finns fortfarande 
platser kvar liksom i några cirk
lar . Vill du veta mer§ Ring Andy 
Jamison, te!. 040/46 12 64. 

mer? 

Kulturens dag i Eslöv 
Listan med namn på medverkande forfattare , konstnärer, musiker 
etc. är oändlig och den storslagna satsningen kan inte få en rättvis 
dimension på några få rader. Kända namn som Jenny Ljunghill, 
Christer Möller, Eslövs storband , Onna Taas Band, Amarantos, Fien
dens Musik och Lars Werner antyder dock vad det kommer att handla 
om på lördag i Medborgarhuset, Eslöv. Tid: 12-24. 

Möte om läget i El Salvador 
Vid ett offentligt möte arrangerat av stödkommitten för Nicaraguas Folk 
kommer Marianella Garcia-Villas, ordförande i Kommissionen för de män

F orts från nummer 13 

Att förstå revolutionen, del4 
En artikelserie i fem möjligen sex delar 

Eurokommunisterna 
I Sverige återstår kanske allt 

detta att göra för att fullständigt 
avf:irda och begrava tanken om 
det frontala krigets möjligheter, 
med alla dess ideologiska implika
tioner. I Italien har man dock 
kommit lite längre, och den »de
mokratiska vägen» (ställningskri
get) är fortfarande högaktuell. 

Författarens mål med boken 
är, som han uttrycker det, att ta 
vid där eurokommunisterna slu
tar. Men vilka är då eurokommu
nisternas otillräckligheter? »Det 
som enligt min mening varken 
Gramsci eller eurokommunisterna 
förstått i tillräckligt hög grad är, 
att lösningen på vänsterns strate
giska problem inte i första hand 
ligger i valet av medel utan i va
let av mål.» Detta, och att »euro
kommunismens kritik av leninis
men är ofullständig och tvetydig», 
att »någon kritik av Marx inte än 
så länge har antytts», att »den 
historiska kompromissen är mer 
ett genialt hugskott än en på stra
tegiska data och historiska insik
ter grundad radikal nyoriente
ring», att »bemäktiga sig kron
ärtskockan blad för blad» etc är 
för författaren i stort sett till
räckligt för att avspisa hela den
na originella tolkning och bearbet
ning av marxismen och leninis
men. Det är praktiskt taget det
samma som Mondoperaio och 
vissa socialister säger till PCI i 
Italien : »Felet med er är att ni är 
kommunister!» 

Anklagelserna visar samtidigt 
författarens fullständiga okun
skap. Det som hänt efter Gramsci 
eller efter Togliatti verkar han in
te intresserad av, liksom heller 
inte av marxismen, arbetarklassen, 

Italien eller något annat än vissa 
abstrakta begrepp. sSå kritiken av 
eurokommunisterna om medle 
och mål är att medlen kanske är 
bra, men använd dem inte för att 
förändra samhället, för då kan 
borgarna bli misstänksamma och 
sätta sig emot. I stället skall de 
italienska och andra kommunister 
återgå till Cavours mdoderata för
ändring. Gramsci defmierade vis
serligen Cavour som »politisk ska
pare», men sättet att skapa var in
te revolutionärt utan konservativt . 
Cav01u uppfattade inte revolutio
nen som en rörelse underifrån 
utan som en kunglig erövring. 
Jag förstår författarens sympati 
för Cavour. Båda är förespråkare 
för en revolution »ovanifrån>>. 

Statens makt efter New Deal 
Trots dessa felaktiga avstickare 

frän författarens sida kan man än
då ta boken som utgångspunkt 
för vissa aktuella problem. Det är 
frågan om ·»statens makt efter 
New Deal-perioden» eller om man 
så vill den socialdemokratiska pe
rioden, som också berör frågan 
om klassalliansen i moderna kapi
talistiska samhällen och den kris i 
regerandet som vi i dag upplever». 
Vad innebär detta? 

Den formel för regerandet som 
började tillämpas på 30-talet , och 
som på det politiska planet inne
bar en »allians» mellan arbete och 
kapital, som vi ·i Sverige kanske 
felaktigt kallat klassamarbete och 
som varit modell för regerandet i 
många länder, den perioden är 
slut. 

Forts i nästa nummer 

VANDRINGAR VANDRINGAR V:ANDRINGAR VAN 
ÄNTLIGEN BÅSTAD! Vand
ringssektionens traditionella påsk
vandring går i är till Båstad. Det 
blir start från Hörby på onsdag 
eftermiddag för den som har tid, 
men man räknar med att de flesta 
ansluter utanför Hässleholm tors
dag kväll eller fredag morgon. 
Vandringen går i lättgången 
terräng och till större delen i 
svag u tförbacke, fOrsäkrar vand-

ringssektionens ledare. 
Intresserade kontakta Gunnar 
Sandin på te114 75 05 

TILL SKOTTLAND I mitten av 
juni börjar vandringssektionen sin 
färd till Skottland. Vi kommer att 
vara borta ca. 14 dagar. Alla som 
är. intresserade av att följa med 
bor komma till mötet på Bokcafet 
tisdagen den 14 april kl 19. 

skliga rättigheterna i El Salvador, att informera om ~e. systemat~skaj---------------------------

kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och den offiCiellt sanktion- Målet var ro·· tt Samorganisation säger till Vecko-
erade terrorn mot civilbefolkningen i landet. bladet om detta storslagna arran-
Mötet äger rum måndagen den 13 april kl 18.15 i stadsbibliotekets hör- gemang: 

Jodå, detgäller VPK:s egen grupp- -Det var nog första och sista 
sal. ledare i kommunfullmäktige Rolf gången. Visserligen fick vi in 

Nilsson som så vitt vi känner till mycket fina saker från affärerna, 

MOLINS SKOMAKERI 
S:t Petri Kyrkogata 3 
Tel. 11 35 24 

Vi utför alla slags 
skoreperationer 
Vi säljer Båstads
tofflor. 

Vi utför alla slags skore
perationer. 
Vi tillverkar även nycklar 
medan ni väntar. 

debuterat som konstnär. Tavlan men budgivningen var låg och 
heter »Målet är rött», och ingick det är tydligen svårt att locka 
som en uppskattad del av det lundapubliken. Vi fick väl in ca 
auktionsutbud Lunds idrottsfö- 60.000 brutto, men vi har till 
reningar lyckats skramla ihop till detta stora utgifter, och väldigt 
den stora satsningen Auktion 81. mycket nedlagt arbete, så några 
Lunds kommunalråd · bidrog för ·storre inkomster blir det inte 
övrigt med var sitt konstnärligt för klubbarna. 
alster. Nej, någon större folkfest kan 

Annars var det lite si och så tyvärr inte Veckobladets utsände 
med budgivningen, trots ett fint rapportera om, men på de~ta tema 
utbud och en publikdragande auk- hoppas vi återkomma l :a Maj. 
tiansutropare som Lars-Gunnar Tavlan Rolf Nilsson målat 
Björklund. Dagens enda uppenba- kommer att doneras till Lunds 
ra överbud kom just på nämnda första kommunistiska kommunal-
herr Björklunds svettiga Lotto- råd att pryda hans/henns tjänste-
tröja. Hela 610:- betalade någon rum, under temat; »Målet var 
spekulationslysten samlare. rött». Detta låter uppköparen 

Pelle Thern, verkställande le- meddela till VB. 
darnot i Lunds Idrottsföreningars Tomas Kanter 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Adress .......................................... .......................... .................. ........ ... . 

Både bilar och gevär på 
S:t Hans? 
Den som studerar fOrslaget till 
ändring av stadsplanen för västra 
delen av S:t Hans park hittar, 
förutom den beryktade gevärs
skjutbanan, två andra intressanta 
ting. 

Först en gång och cykelväg 
genom västra delen av parken som 
"kommer att ingå som en. del i 
ett större stråk från V a1lkärra-

västerut i 
!\Jnnel under såväl den planerade 
Ortoftavägen som under järnvägen 
och Kävlingevägen mot Oscars
hems- och Nöbbelövsornrådet" . 

Det blir alltså en bra förbin
delse, särskilt för cyklande barn 
och ungdomar, mellan Nöbbelöv 
och Norra Fäladen. 
. Men vad är nu "den planerade 
Örtoftavägen"? Jo , man vill inte 
bara lägga en skjutbana i S :t Hans 
park, utim också klämrna in en 
ny trafikled mellan järnvägen och 
backarna! 

Vad är det för rysliga trafik
stockningar mot Örtofta som mo
tiverar en trafikled genom park 
och över åkermark? Behöver vi 
fler vägar i Skåne? 

Nej, stoppa den vägen i tid, 
riv upp beslutet om skjutbanan 
och bygg ut cykel och gångvä
garna i stället! 

Nöbbelövsornrådet in mot sta- Arne M Gustafson 
dens centrum". Bra! Bygg den VPKs stadsdelsgrupp Nöbbelöv 

"'"'"; "'"" "' <kiutb'"'"·~ o 
o 
D 

Bokcafet söker en maskin
skrivningskunnig person 
för arbete med lagerkatalo
gen. 
Anställningstid: l månad 
Vänd dig till Pau eller 
Sven-Erik på Bokcafet. 

VI HAR DET MESTA 
ÄVEN 
VECKOBLADET! 

STADSDELSGRUPPERNA!! 
l :a majmärkena är komna och 
finns för svhärntning på parti
lokalen för försäljning. Hämta 
och sälj! Priset är 4:-/styck och 
det är viktigt att vi får sålt 
de märken vi har tagit hem 
(1000 st) 

l :a majkornmitten 

PÅSKAGG? 

UTGIVARKORSBAND 
Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

MODERAT 
RASISM? 
Ryms det rasister i moderaternas 
fullmäktigegrupp i Lund, män
niskor som öppet försvarar apart
heidregimen i Sydafrika? Den frå
gan är befogad efter torsdagens 
fullmäktigesammanträde. Då 
ställde nämligen Louise Rehn .
moderat fullmäktigeledarnot - en 
enkel fråga till skolstyrelsens ord
förande Nils-Arne Andersson.(c) 

Rehn berättade att hon fått 
kännedom om att en person pra
tat på skolor i Lund under före
vändning att prata om sjukvård i 
Afrika, »/istället utnyttjade han 
tiliflillet att sprida grov extremist
propaganda, propagera för dikta
turregimer och terroriströrelser.» 
Var N A Andersson villig att för
hindra att detta upprepas? 

Personen som avsågs var jag. 
J ag är läkare till yrket och har 
nyligen återvänt efter tjänstgöring 
i ett flyktingläger i Angola med 
25.000 flyktingar från Namibia. 

Den »terroriströrelse» som 
Rehn avser är SWAPO, den na
tionella rörelsen i Narnibia som 
av FN erkänts som det namibiska 
folkets lagliga företrädare . Narni
bia är nämligen ett FN-område 
som sedan många år är occupe· 
rat av Sydafrika, helt i strid med 
FN:s beslut och beslut i den 
internationella domstolen i Haag. 

Det finns i det svenska sam
hället en bred uppslutning ba
kom avskyn mot den rasism som 
fmns i Sydafrika. Tydligen ingår 
inte moderaterna i denna åsikts
gemenskap. Moderaterna har län
ge varit anhängare av svenska 
företags investeringar i Sydafrika, 
de har också försökt stoppa det 
svenska stödet till SWAPO. 

Men är det inte att gå väl 
långt när man på detta sätt för
söker förhindra mig från att be
rätta om de erfarenheter jag hade 
under mitt arbete i flyktinglägret 
för elever på Lunds skolor. Är 
det den sydafrikanska varianten 
av »demokrati>> man vill införa i 
vårt land? Att dela in människor 
i moderater och icke-moderater är 
ju lika logiskt som att dela in dem 
i vita och svarta. Vi icke-modera
ter ska tydligen inte yttra oss. 

Jag vill bara sluta med att upp
lysa skolstyrelsens ordförande 
Nils-Arne Andersson om att CUF 
är den svenska ungdornsorganisa
tion som mest aktivt av alla gett 
SW APO sitt stöd. 
Martin Björck, Lunds Afrikagrupp 

BLÅSORKESTERN HAR 
NY REPETITIONSLOKAL! 

Lunds kommunistiska blåsorkes
ter repeterar från och med nu på 
söndag i ny permanent lokal (i al
la fall terminen ut) , nämligen i 
Vårfruskolans (bakom SJ buss
torg) gyrnastiksal. 

KONTAKTRE DAKTÖR för nästa 
numm er är Finn H agberg som 
träffas på t el 12 90 98 
SCO O P k an ringas in på onsdags· 
kvällar mellan 18-22 pä tel 
14 94 38 

KURSVE&~SAMHETENS 
SöNDAGSFöRELÄSNING 
Hur kan man påvisa och för
hindra handikapp hos fos
ter? 
Felix Mitelman, prof i kli
nisk genetik. 
Söndag 12.4. kl 16 
Folkets Hus 

Kommunalpolitiska arbetsg,rup
pen har möte måndagen den 13 
april kl 19.30 på partilokalen 
Trollebergsvägen 21 C. 
Dagens politiska fråga :Personal
politik . Inledare Bodil Hansson 
och Erik Westlin. 
Beredning av KhN , SCN, TVS 
samt PON. 

VPK l F Träning utomhus lö 
11/4 kl 16 p il Lerbäckssko lan 
VPK:s SÅNGGRUPP: Träning hos 
Karin Oscarsson, Magistratsv 11C 
PUB SPARTA:10/4 'Stray Cats 
11 /4 Aston Reimers Rivaler 
M ARX l M :KajMartin&Stick och 
Cosmic Overdosa 10/4 kl 22 

BLASORKESTERN repeterar sö 
12/4 kl19 i nya permanenta loka
len : Värtruskolans gymnastiksal 
(bakom SJ busstorg). Utöver bi· 
t arna frän 22/3 6ch 29/3 spelar vi 
Guantanamera, Svarta präster och 
Der Zukunft entgegen . 

Redaktionsutskott för nummer 
14 var Eva Almqvist, Lars Borg· 
ström sam t Olle Teleman 

RÄ TTELSE RÄ TTELSE 

Påståendet om att Kvinnocentrum 
inte har medlemsmöten utan helt 
skulle fungera på smågruppsbasis 
som det framfördes i förra nr av 
VB stämmer inte. Temamöten för 
alla medlemmar anordnar Kvinno
centrum varje månad . En arbets
grupp åt gången ansvarar för 
mötet. 

Ingar Nilsson 

Hemma
Rectangle


