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Fredao•nd•nSmaj. Nu slår borgarna till mot 

BARNOMSORGEN ' • Fler barn på småbarnsavdel
ningarna! Färre personal på 
syskongrupperna! Lekskola 
bara för 6-åringar! Detta är 
det nya borgerliga receptet 
för barnomsorgen i Lund! 
I höstas demonstrerade personal 
och föräldrar mot nedskärningar
na inom barnomsorgen. Men de 
nedskärningarna var tydligen bara 
förövningar. Tidigare har man 
mest skjutit på planerad utbygg
nad och inställt utlovade för
bättringar. Men nu planerar man 
istället att direkt gå in och skära 
i den befintliga verksamheten. 

Syskongrupper 
På 26 syskonavdelningar (barn 
3-7 år) där det nu finns 15 barn 
och 3 personal, föreslås en ned
skärning med 0,25 barnskötar
tjänst per avdelning. Dvs. att en 
heltidstjänst går ner 30 timmar i 
veckan. Sammanlagt sparar man 
in 6,5 tjänster på detta. 

Enligt de handlingar VB fått 
ta del av dateras det förslaget till 
10 april. Men den 30 april var det 
dag för nya tag. Då kommer ett 
"förslag till justeringar i utsänt 
material". Då drabbas även de 
syskongrupper som har 16 barn 
per avdelning. (Denna överin
skrivning skulle enligt tidigare 
löften upphöra vid årsskiftet 80/ 
81, men det löftet prutades bort 
vid budgetbehandlingen förra hös-

ten) . Även personalen på avdel
ningarna med 16 barn (samman
lagt 14 avdelningar) ska minskas 
med 0,25 tjänster , sammanlagd 
mbe_sparing 3,5 tjänster. 
•......•......••...•........ ~ 

- 0,25 personal •.......................•.. ~ 
Småbarnsgrupper 
13 småbarnsavdelningar föreslås 
utökade med 2 barn , från l O till 
12 barn! Samtidigt ska persona
len på de avdelningarna utökas 
med 0,5 tjänst. (6 ,5 tjänster sam
manlagt) . 

Man tänker även göra en kraf
tig nedskärning av antalet barn
samariter (som vårdar sjuka barn 
i hemmet). Nu finns det 33, men 
bara 15 ska få finnas kvar! 

Deltidsgrupper 
Ytterligare 14 deltidsgrupper (lek
skola) föreslås läggas ner. Detta 
medför att endast 6-åringar kan 
erbjudas plats (plus 100 extra 
platser för barn med särskilda 
behov, t .ex. språkskäl). 

Det finns lag på att alla 6-
åringar i Sverige ska erbjudas del
tidsförskoleplats. Det är förmod
ligen enda skälet till att de sty
rande borgarna i Lund inte lägger 
ner all kommunal deltidsförskole
verksamhet Deras meningsfränder 
sätter ju ändå sina ungar i privata 
deltidsförskolor redan i 4-års
åldern ... 

7 5%-tjänster 
Men hur ska man genomföra 
personalminskningarna? På en av
delning med 3 fast anställda pä 
heltid kan man väl inte tvinga 
någon att skära ner sin arbetstid 
med l O timmar i veckan? 

Enligt VB: s sagesman tänker 
man dels göra om tjänster till 
75 %-tjänster när någon slutar och 
ny personal ska anställas. Dels 
tänker man utnyttja det förhål
landet att så många inom barnom
sorgen redan idag har 7 5%-tjänster 
pga. egna barn eller studier . Nu 
får de ju ersättare för de felande 
10 veckotimmarna, men detta 
tänker man alltså skära bort. 
Men samtidigt som man skär ner 
personalen på syskongrupper ökar 

man den på småbarnsavdelningar 
- hur går det ihop? Förmodligen 
är det så att man inte bara kan 
plocka bort sammanlagt l O tjäns
ter. Många även i den kategorin 
som fylle r ut timmarna på sys
kongrupperna har arbetat så länge 
att de omfattas av lagen om an
ställningstrygghet , och kan inte 
bara sparkas hur som helst. Alltså 
sätter man in dem som halvtid s
tjänster på småbarnsgrupperna, 
som då samtidigt utökas till 12 
barn. -

DRABBAS DITT BARN? 
Syskongrupper där man ska skära 
bort 0,25 personal/avdelning: 
Daghem med 15 barn och 3 per
sonal/avdelning: 
Tegelstugan, Ida/a, Blåtunga, Ha
gen, Körsbäret, Björkbacken, 
Lönneberga, Hyddan, Holken, Vä
derleken, Havamal, Grynmalare
gården, Rapphönan (2 avdelningar 
på samtliga daghem). 
Daghem med 16 barn, 3 personal: 
Lergöken och Munspelet (4 avd) 
Runan, Djungis Khan, Fågelsåni 
(2 avd) , 
Småbarnsgrupper som föresläs ut
ökade till 12 barn: Runan; Djingis 
Khan, Fågelsång, Munspelet 
Körsbäret, Rapphönan, Hyddan: 
Tegelstugan, Björkbacken, !dala, 
Hagen (samtlfra l avd) , Lergöken 
(2avd). 

FÖRSTA MAJ, FöRSTA MAJ. • • 
Det blev första maj i år också. 
I kylan och snålblåsten samlades 
vi på Clemenstorget, först i glesa , 
huttrande skaror, sen allt fler och 
tätare. Tidningsförsäljare konkur
rerade hårt om kunderna, fickor
na fylldes av olika flygblad. Så 
småningom böJjade leden fyllas 
och banderollerna resas under 
Tomas Kanters eggande uppma
ningar. En hagelskur snattrade 
i stormfanorna och svepte ner 
över blåsorkestern just när den 
klämde i med de fOrsta beslut
samma tonerna. 

Och så gick vi. Fram över 
gatorna, 6 och 6 (ungefar) vällde 
vi ner genom Lund. Gamla slag
ordsklassiker som Krossa USA
im-pe-ri-alis-men blandades med 

nykomlingar som "Nicaragua , El 
Salvador l deras kamp är också 
vår!" och "Fria fack l åt var po
lack l Brezjnev och Husak l håll 
er i schack!" Den aktuella rege
ringskrisen fick också sin kom
mentar : »Thorbjörn halkar och 
Gösta slinter l vi har fått nog av 
era finter!" 

Ett krångligt slagord ägnades 
Grand Hotell. Det var också däri
från, i skydd av byggnadsställ
ningarnas presenningar, som årets 
ungmoderata (?) äggkastningen 
skedde. 

Pä Fiskaregatan bröt solen 
plötsligt fram ur molnen. Men 
snart var det åter som vanligt. 
Målet nåddes efter nervandrad 

Södergata. Vi vandrade in under 
de knoppande träden i stads
parken (och trasslade in bande
rollerna i dem). Den stora gräs
mattan fraoför scenen fylldes 
alltmer. Fanborgen till höger , 
blåsorkestern till vänster. Några 
svartröda syndikalistfanor stack 
upp över mängden. Banderoller i 
skiftande ämnen, från solidaritet 
med solidaritet till rädda lövgro
dan rullades ihop. 

J onas Persson från K U höll ett 
personligt och laddat tal. Peter 
F owelin presenterade det kommu
nistiska studentförbund som hål
ler på att bildas. Blåsorkestern 
gjorde ett bejublat inhopp i schla
gervärlden med "Sakta vi går 
genom stan" (med omskriven text 

av VPK Lunds sånggrupp). Sen 
var det dags fcir huvudtalaren, 
Ewa Wigforss, som gjorde en bra 
debut som förstamaj-talare. En 
del av talet höll hon dessutom på 
spanska! Tyvärr drev det alltmer 
ihållande regnet efterhand stora 
delar av publiken på flykten. 

Nå, hur många var vi? Det 
gäller ju l. att vara störst i stan, 
och 2. att överträffa 

1
fjolårets 

notering. Det första lyckades vi 
med. Sossarna samlade bara Il 00 
och var alltså mindre än hälften 
av VPK: s tåg, som hade 2329 
deltagare. Alltså 7-800 mindre än 
förra året, och man kan undra om 
det berodde på högervindarna el
ler hagelbya•na? 



FöRSTA 
MAJ 81 
och läget inom Lundavänstern 

~ 
markant att det för de arrangeran

~ ~~!"" ) . de organisationernas medlemmar 
:__: , -' . fmns anledning att ställa frågan: 

Varför denna tillbakagång? 

~ t"'\s e.~~~ VP!<s styre~se har inget fardigt 
~ • 1.' svar pa den fragan, men det kan 

Förstamajfirandet är värt kom
mentera inte minst därför att det 
säger en del om det aktuella till
ståndet inom lundavänstern. 

l. Smågrupperna är i Lund nu
mera så svaga att de inte ordnar 
egna demonstrationer. Men de 
fmns, bfcie de kommunistiska 
promillepartierna (SKP och APK) , 
KPMLr, trotskisterna i Socialis
tiska Förbundet och Offensiv. En 
gruppering som uppenbarligen 
fått nytt liv under det senaste 
året, inte bara i Lund, är syndika
listerna som i år deltog i vår de
monstration 

2. SAP: minskad men ändå 
hygglig upp slutning. Skog~~· av 
plakat med vitt skiftande innehåll 
tyder också på bredd och engage
mang i förberedelserna. Det är en 
vitalisering som vi i VPK länge har 
efterlyst, för när de vanliga social
demokratiska medlemmarna är 
aktiva innebär det nästan automa
tiskt en radikalisering. Men de 
smågruppsanhängare och andra 
organiserade icke-socialdemokra
ter som deltog bidrog även de till 
den politiska mångfalden och 
kunde påminna iakttagaren om 
demonstrationerna från sextiota
lets mitt, innan Jörn Svensson & 
co u testängdes av de socialdemo
kratiska funktionärerna och börja
de ordna egna tåg. 

3. Arbetarpolitik-Socialism är 
den stora demonstrationen i 
Lund, mer än dubbelt så stor som 
den socialdemokratiska. Men del
ta~arantalet har på ett år sjunkit 
fran 3 l 00 till drygt 2 300. Det 
var visserligen uruselt väder och 
från hela landet rapporteras om 
sjunkande deltagande, för både 
socialdemokrater och kommunis
ter. Men nedgången är ändå så 

sägas att vi inte blev alltför över
raskade. Det senaste året har varit 
problematiskt på skilda sätt, och 
de organisatoriska förstamajförbe
redelserna har delvis präglats av 
tröghet och slentrian. Detta bör 
självkritiskt framhållas trots att 
vi inte får glömma ljuspunkterna, 
som att den vitaliserade KU
klubben hade stor framgång med 
sin medlems- och kontaktvärvning 
och att kvällen avslutades med en 
fin (och inkomstbringande) fest. 

sjuttiotalets stora vänsterupp
sving i Lund, till stora delar orga
niserat av VPK, har burits upp av 
en visserligen omfångsrik men än
då snäv och påtagligt homogen 
grupp: unga, välutbildade offent
liganställda. När »nya>> politiska 
stämningar - av t ex resignation 
- bryter in, kan de därför gripa 
snabbt omkrin~ sig. Effekten för
stärks av att sa många inom den 
grupp det gäller lever »i luften», 
dvs yrkes- eller utbildningsmässigt 
sysslar med ord och ideer. 

Inrikespolitiskt går vi mot en 
spännande tid. Vid horisonten av
tecknar sig, som en förlängning av 
den aktuella skatteuppgörelsen, 
en »stor koalition», dvs en regering 
av socialdemokrater och mitten
partier. Vi vet redan att socialde
mokraterna är beredda att i en så
dan uppge väsentliga inslag i sin 
ideologi. l det läget bör VPK ha 
goda utsikter att bredda och öka 
sitt underlag. 

För att summera: 1981 års 
förstamajfirande visar att lunda
vänstern som tidigare visserligen 
är splittrad, men sammanlagt har 
en betydande styrka. När det gäl
ler politiken »på gataro>, dvs utan
för fullmäktige och liknande, är 
VPK ojämförligt starkast. För vår 
del ser vi nu med förtröstan och 
fårväntan fram mot den stora 
hö stfesten. 

»fanorna fladdrar och vinden är svår/ när vänstern på gatorna går» 

Frågor och svar 
om LINERO 

Bästa VB! l en text om Lunds 
stadsplan häromveckan nämner 
ni att Lunds härskarskara pläde
rar för bygge i Värpinge i stället 
för t.ex. randbebyggelse på öster, 
i ring längs Östra Torn- Linero. 

Ni berättar att dom talar om 
fårdyrande extrakostnader i form 
av stadsdelsbad o.dyl. i Linero
planen. När dom rev vårat fina 
"kulturhus" Lineragården var det 
inte tal om några bad eller boll
hallar någonsin. Dom sa att vi var 
bortskämda redan, och att vär
pingeborna har det ännu värre 
än vi, så vi skulle hålla tyst. 

Vad kan dom mena med det? 
På vad sätt har Värpingeborna 
det värre? Innan husrivningen 
hade dom spolat vår högstadie
skola, efter planering i detalj, 
bl.a. inre miljön hade lärarna 
lagt ner mycket jobb och känsla 
på, så vi tror inte kommunens 
politiker och tjänstemän känner 
sig ett dugg bundna av gällande 
stadsplan och givna löften. 

Men ökad bebyggelse härute 
skulle förstås ge underlag får 
högstadieskola och de borgerligas 
tabbe att förstöra Lunds chanser 
till statsbidrag får både denna 
och andra skolor skulle kanske 
ännu en gång bli aktuell och nu 
ännu mer oförsvarlig, så folk 
skulle bli ännu argare (om möj
ligt) på politikernas väljarförakt? 

Vore tacksamma få höra VB: s 
syn på dessa gissningar, gärna 
genom er eminente politiske rap
portör Lucifer! 

För närvarande håller f.ö. 
stans myndigheter på att försöka 
genomdriva bostadsbygge på skol
och parktomten brevid gamla 
Lineragårdens grav. Om det blir 
för mycket tal om den planerade 
bebyggelsen runtom nuvarande 
Linera skulle dessa löm ska planer, 
som genomdrevs mot Linerabor
nas enträgna protester, framstå 
som ännu . dummare än nu , för 
då behövs denna friyta och skol
tom t för ev. fram tida behov 
ännu mer. 

Vi har förresten hört att över
klaganden av såna planer numera 
ska gå till kammarrätten direkt , 
inte först till länsrätten som 
innan. Vet VB varför? För att 
effektivisera förstörelsen av när
miljön? Minska även den formella 
rättigheten till överklagande? Vi 
vore tacksamma för svar! 

"undrande Linerabor" 

Bästa Linerobor! Helst tar vi i VB 
in kritiska insändare, inte såna 
som instämmer i VPKs och VBs 
åsikter. Men vi gör härmed ett 
undantag. Se det gärna som ert 
erkänsla för det fina ordet väljar
förakt . Det talas så mycket om 
politikerförakt i dessa dagar: er 
nybildning förefaller mig ställa 
saker och ting på fötter. 

När det gäller stadsbyggnad 
menar jag bestämt att tre dimen
sioner är bättre än två. Fälten 
kring Värpinge är tämligen platta 
och trista, inget som lyfter själen 
där inte (ett ännu bättre exempel 
på detta är Veberöd). Från höj
derna vid Linera däremot ser man 
ända till Köpenhamn. Betänk sen 
att vi bygger städer för tusen år el
ler så, om Reagan vill. Vill vi att 
fram tidens lundabor ska bli lika
dana i själen som folket i Veberöd 
eller S taffanstorp, för att nu dra 
till med något ännu plattare (har 
f ö inte Harry Martinson en dikt 
enligt vilken helvetet bara har två 
dimensioner?)? Förlåt utvikning
en, men jag menar att det finns 
ännu fler skäl att låta Lund växa 
österut än vad som hittills förts 
fram i debatten. 

Själv har jag den största för
ståelse för att politiker av ekono
miska och andra skäl kan tvingas 
ompröva tidigare beslut. Men det 
är ingen reson när man tar från 
Lineraborna u tiovad service (eller 
lurar Östra Tornborna på butik , 
barnavårdscentral mm för att ta 
ett annat aktuellt fall) , men fort
sätter att bygga Bolmentunneln 
och Tempos p-hus, trots att ingen
dera objektivt sett behövs. Skill
naden tycks vara att man i det 
första fallet gett löften till väljare 
och vanliga stadsdelsinvånare, i 
det andra till pamparna i Sydvat
ten eller, beträffande p-huset, till 
varuhuskapitalet (»när Domus fått 
sina p platser måste Tempo få si
na>>, Lennart Ryde) resp. länssty
relsen (»vi måste uppfylla löftena 
till dem om parkeringsnormerna 
eftersom de tidigare gett oss dis
pens», Birger Rehn, fastän karlen 
vet att normerna är överspelade). 

J a, det stämmer att politikerna 
är sura på att så många planer nu
mera överklagas av de drabbade. 
Och under förevändning att göra 
kommunerna mera »myndiga>> har 
man inskänkt på överklagnings
rätten. Jag är inte alls säker på att 
detta blir bättre trots att super
höken Danell nu avgått som plan
minister. 

Er eminente 
Lucifer 

••••·•···•·································•···············•• 
:vad tyckte Lenin om koloni- Vad skulle hända om VPK 
•trädgårdar? lade en motion till fullmäktige 
: Varför kan man inte skriva om att jorden var rund och inte 
:ett kulturkåseri om Lund? en platt kaka? 
: Var(<,>r var inte Slaget vid 
• Lund i Ortofta istället? Svaret på dessa och en del 
: Vilket bostadsområde i Lund andra frågor hittar man i års-
:är kommunistvänligast, kärn- boken Lund sett från vänster -81. 
:kraftsflentligast och barnrikast? Pris 15 kr, finnsbl.a. på Bokcafet 
• Vilket LO-förbund består av och VPK: s partilokal.; 
: tiänstemän? ····----······················································ 



studera Arbetsmiljö 
På senare tid har vår arbets

miljö börjat bli mer och mer 
uppmärksammad. Facket dri
ver arbetsmiljöfrå$orna allt 
mer intensivt, då var hälsa nu
mera värderas mer än pengar. 

Ute i arbetslivet har det bör
jat växa upp ett behov av folk 
med kunskap i arbetsmiljölära. Då 
de traditionella u !bildningarna har 
arbetsmiljöfrågorna på en undan
skymd plats, bl.a. ingenjörsutbild
ningen,har detta lett till att efter
frågan av speciell arbetsmiljöläre
utbildning har höjts. På Lunds 
Universitet och Tekniska Högsko
la finns det sen en tid en avdel
ning, Miljövårdsprogrammet, som 
bl.a. har hand om arbetsmiljö
läreutbildningen. 

På arbetsmiljösidan driver mil
jövårdsprogrammet en del tio
poängskurser ( l O p = 1/2 termin 
el l termin på halvfart). De dri
ver också en del kurser tillsam
mans med facket. 

På tiopoängskurserna behand
lar man bl.a. de mänskliga villkor 
efter vilka arbetsmiljön bör u tf or
mas och arbetslivets risker, hur de 
värderas och elimineras, arbets
marknadsorganisationernas verk
samhet och arbetsmarknadspo
litiska teorier, praktik arbetsrätt, 
medicinska aspekter, tekniska åt
gärder för att korrigera arbetsmil
jön. Till sist har man också en 
kurs där man lär sig att mäta ris
ker i arbetsmiljön. 

Vad händer i 
ERITREA? 
Många undrar vad som egentligen 
händer i Eritrea. Befrielsekampen 
där har pågått i 20 år. Vi nås nu 
av helt motsägelsefulla uppgifter 
om läget. 

En del hävdar att den 20-åriga 
kampen inte är en befrielsekamp 
och att ELF och EPLF inte är 
några befrielserörelser, för Eri trea 
har egentligen inte någon rätt till 
~älvständighet. VPK stöder i sitt 
program sedan flera kongressperi
oder befrielsekampen, men på sis
tone har röster rests som ifrågasät
ter ställningstagande i den natio
nella frågan. 

En annan svårighet är att befri· 
elserörelserna bekämpar varandra. 
Försök till samarbete har miss
lyckats och t o m väpnade strider 
mellan rörelserna har rapporte· 
rats. EPLF-sympatisörer har häv
dat att ELF är helt krossat, me
dan Christina Björk , somjust varit 
i Eritrea, berättar om ett funger
ande samhälle inom ELFs befria
de områden. Hur skall man förstå 
motsättningarna? 

ELFs representant i Norden och 
Christina Björk kommer att ge sin 
syn på dessa frågor och att berätta 
om att socialt uppbyggnadsarbete 
pågår på den befriade landsbyg
den alla svårigheter till trots, på 
ett möte tisdagen den 12 maj kl 
1900 på stadsbiblioteket, stc 4, 
ingång från Bredgatan. Arrangör: 
Lunds Afrikagrupp. 

Alla dessa kurser går på kvälls
tid och då större delen av dem 
som går på kursen är förvärvsar
betande är kurserna upplagda för 
dem som studerar bredvid sitt ar
bete. Eftersom så stor del av dem 
som studerar på kurserna har jobb 
vid sidan om sina studier, har ar
betsmiljökursema en ovanligt stor 
» verklighetsanknytning » för att 
vara på högskolan. Detta gör dessa 

kurser mycket läsvärda. 
Eftersom behovet av folk med 

kunskap i arbetsmiljölära är stort 
vill jag rekommendera dem som 
har tid och ork att läsa någon kurs 
på Miljövårdsprogrammet. Om du 
är intresserad kan du kontakta på 
telefon 046/107000 vx. Till hös
tens kurser bör du anmäla dig in- · 
nan den 15 maj. Efter det kan det 
eventuellt finnas några restplatser. 

P. E. 

Kommentar 
Det blåser kalla vindar i världen 
idag. De ökade rustningarna, 
kalla kriget-tonfallen, risken för 
USA-intervention i El Salvador, 
UsA-imperialismens alltmer oge
nerade stöd till Sy'"dafrika och 
Unita, den bräckliga demokratin 
i Spanien ... Det har hänt mycket 
det senaste året efter det att USA 
vägrade ratificera SAL T 2, och 
sedan Reagan-administrationen 
tillträdde har de värsta farhågorna 
för vad det kan innebära med en 
cowboy i Vita Huset blivit in
friade. 

I det läget är d et oerhört vik· 
tigt med praktiskt anti-imperia
listiskt arbete; men också med 
kunskaper om hurdant läget e
gentligen är, vad det är som hän
der under alla ytliga fenomen. 

För att skaffa den kunskapen 
är KOMMENTAR oöverträffad . 
Kommentar är en oberoende 
socialistisk tidskrift som i år 
kommer ut med sin 14e årgång. 
Den har under många år gått i 

Karl XI gatan 19 
Tfn 13 02 45 

spetsen för Vietnamopinionen i 
Sverige, den för en konsekvent 
anti-imperialistisk linje och tar 
inte bara upp dagsaktuella feno
men utan också grundläggande 
frågor som t .ex. råvarupolitiken. 
I de två senaste numren har 
Kommentar bl.a. behandlat In
dokina, Nicaragua, Jamaica, den 
palestinska befrielserörelsen, Af
ghanistan, Iran-Irak och Tchad. 

Att alla som har det minsta 
intresse för vad som händer i 
världen behöver Kommentar är 
helt klart . Men Kommentar be
höver också dig. Som alla fram
stegsvänliga tidskrifter drabbas 
Kommentar hårt av den ekono
miska krisen, och det är viktigt 
att dess prenumerantantal ökar. 
Prenumerera därför genast -
Kommentar kommer ut en gång 
i månaden och kostar halvår 60:-, 
helår 110:- och stödprenumera· 
tion minst 150:-. Postgironumret 
är 40 87 73 • O. 
Ni/la Bo/ding," kontaktman i Lund 

Söndagsföreläsningarna 
Folkets Hus: 
10/5 kl 16; Ett samhälle utan 
moral, av Gunnar Adler-Karl
sson, nationalekonom, Dan
mark . 

Arrangör: Kursverksamhe
ten. Fri entre'. 

En sosse 
i staterna 
Bor man i HSB-lägenhet får 
man tidskriften HSB-nytt. I 
senaste numret skriver ord
föranden i HSB Mellersta Skå
ne, Birger Rehn, socialdemo
kratiskt kommunalråd i Lund 
en utförlig reseskildring från 
sin studieresa till USA i 
höstas. 
Rapporten skildrar med stor nog
grannhet ett antal besök i mer 
eller mindre kooperativa bostads
områden i USA, från New York 
till San Fransisco. Vi får t.ex. 
veta en hel del om de olika om
rådens antal tennisbanor, utom
husbad, simhallar, golfbanor och 
squashanläggningar ... Nå, han skri
ver om en del annat också. Men 
genomgående är att man får en 
mängd spridda faktauppgifter, 
u t an försök till anal y s och sam· 
m anhang. 

T.ex. skriver Rehn om ett be
sök på bostadsdepartementet i 
Washington , där en dr. Martin 
Leeds informerar. Vi citerar: 
"! Amerika har man till dagens 
datum byggt lägenheter åt 3 mil
joner fattiga människor och ge
nom andra åtgärder möjliggjort 
för ytterligare 7,5 miljoner män
niskor, låginkomsttagare, att få 
en bra bostad". 

Siffrorna stämmer kanske. 
Men är 3 miljoner och 7,5 mil
joner mycket eller Utet i det här 
sammanhanget? Hur många fatti:. 
ga, låginkomsttagare bor · fortfa
rande i undermåliga bostäder? 
Sånt får man inte ~;var på av 
Birger Rehn. 

Det händer att BR gör kritiska 
kommentarer, t.ex. tycker han att 
de bygger med klent virke, och 
han skriver också några rader om 
ett besök i Harlem där de "sdg 
mdnga sysslolösa negrer". Men 
annars slås man av den storögt 
im ponerade inställningen till det 
mesta. Citat: "At/anta är en dy
namisk stad. Man blir imponerad 
av den nybyggnation som möter 
en när man besöker de centrala 
delarna ... " Och så vidare. 

Borta bra men hemma bäst 
Sammanfattningsvis anser Birger 
Rehn att USA-resan lärt honom 
att "När det gäller planering av 
byggnation anser jag att vi i 
Sverige ligger långt före". Vad 
det för att konstatera detta som 
en av de tyngsta kommunalpo
litikerna i Lund var borta en 
månad mitt under det viktiga 
budgetarbetet? 

Vi avslutar med ännu ett citat 
ur Birger Rehns avslutning, ett 
citat som samtidigt kan stå som 
en sammanfattning av denne lun
densiske politikers ideoldgiska 
grundsyn: 

"När man sett så mycket 
överddd samtidigt med djupgå
ende misär önskar man att den 
politik svensk arbetarrörelse, 
svensk kooperation och folkrörel
se stått för i vårt land skulle vara 
allenarådande i världen". 
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Farlig vana 
Köade för att köpa u t inför hel
gen och stötte därvid samman 
med Gustaf. Framme på kassa
apparaten propagerade en skylt 
för något som heter Testaren: 
>>Att koppla av framför teven med 
en grogg eller två, kan det vara 
farligt?» 

- På det kan jag svara ja utan 
att rådfråga Testaren, sa Gustaf. 
Förutsatt att det handlar om en 
mer eller mindre daglig vana, och 
det gör det ofta efter vad jag för
står. Ständigt ser man rapporter 
om att missbruket griper allt läng
re ner i åldrarna. Ja, det är farliga
re än vad de fles ta vill erkänna. 
De snabba bildvä xlin~arna förstör 
ens förmåga at t hålla samman 
komplicerade skeenden , allt kom
mer fa rdigtuggat så man vänjer sej 
av med att anstränga hjärnan , 
möj ligheten att med en fingerrö
relse växla till ett ny tt program 
om man ogillar det första gröper 
ur ens tålamod. Politiskt är det 
nä rmast livsfarligt : man kan tro 
att Ullsten och de andra pappfigu
rerna som Aktuell t och Rapport 
nästan dagligen visar upp verkli
gen betyder någo t. Till slut blir 
man så förstörd at t man intresse
rar sej till och med för pseudohän
delser som VM i ishockey. 

- Dessutom, tillade Gustaf ef
tersinnande, kan det bli alkohol
skador om man dricker för myc
ke t grogg. 

Grr 
•....... ...•.................. 

Solfest , \. l 1 / 

Solfest 'Q~ 
Solfest -- • • -
Solfest - -.......J ~ 
Solfest / ' \ "'-. 
Lördag 9/5 på AF. 
Kl 14-18: Folkmusik , Lilla 
Teaterns revy, barnprogram 
med Clas Rosvall, Tundramu
sik och dikter, tal Hasse Al
fredssons kortfilm om Barse
bäck. Utställningar, bokbord. 
Öl, saft och smörgås serveras. 

Kl 20.30-02.00: Dans till 
Neo Minore , Pest, Josef K 
Band, Kalebass. 

Entre': Eftermiddagen 10 
kr (barn u 12 gratis), på kväl
len 25 kr. Båda : 30 kr. 

Arr.: Folkkampanjen mot 
kärnkraft , Lund. 

............................. , 
Plats el. lokal för liten vävstol 
önskas av Mia Schultz, telefon 
14 78 13 . Mia är pensionär och 
lovar att bara väva på dagarna. 

I . HSB n t 
Bostadsområdet Djingis Khans 
övergång från studentbostäder till 
HsB-bostadsrätter diskuterades i 
höstas i VB . Nu har den nya bo
stadsrättsföreningen kommit i
gång. Förra måndagen hölls den 
första föreningsstämman. Under 
gamle HSB-räven Karl - Axel 
Olaussons fasta ledning valdes 
styrelse och andra förtroende
poster, samt diskuterades bl.a. 
kattproblemet. 

VB önskar den nya förenin
gen lycka till och hoppas a t t den 
nyvalda styrelsen bygger vidare 
på den basaktivitet och de okon
ventionella arbetsformer som , 
åtminstone periodvis, präglat 
Bostadsrättsföreningen s före
gångare , Hyresbetalarföreningen. 

För övrigt kan nämnas att bo
stadsområdet Djingis Khan ägnas 
en närgången granskning i serien 
"Porträtt av en stadsdel" i årets 
utgåva av VPK Lunds årsbok 
"Lund sett från vänster -8 1" . 
(Finns på bokcafet). 
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Tribunal 
domare 

Den indiske journalisten och 
marxisten Ajit Roy som var en av 
medlemmarna och »domarna» i 
den Afghanistan-tribunal som ny
ligen avslutats i Stockholm är i 
Lund. På fredag 8/5 kl 1900 fram
träder han på ett möte på Tome
gapsgatan 8 och ger sin syn på Af
ghanistan och tribunalen . Kurs
ve~ksamheten och Sydasienkom
mitte 'n arrangerar. 

Ajit Roy från Calcutta är vete
ran i den indiska vänstern. Han 
fångslades första gången som 14-
åring för stämplingar mot det eng
elska väldet i Indien. I början på 
60-talet lämnade han kommunist
partiet och har sedan dess verkat 
som oberoende marxist och jour
nalist. Han är redaktör för tid
skriften Marxist Review och har 
publicerat en lång rad böcker om 
Indien. 

Om Afghanistan 
Tisdagen den 12 maj kl 1900 talar 
docent Jan Hjärpe om politisk is
lam i Afghanistan i stadsbibliote
kets stc 2, ingång från Bredgatan. 

Film från El Salvador: 
Folket skall segra! 

Prod : ICRE (El Salvadors re
volutionära cinematografiska 
institut). 
Visas : 9/5 på Folkets Hus kl 
10 & kl 14.30. Filmen visas i 
samband med arrangemanget 
»Kampen för freden går vida
re.» 
10/5 på Smålands nation kl 
19, Kastanje g. 7 (Korpamo
en). Arrangörer : Folkets Bio 
och Stödkommitte'n för Ni
caragua. 

VIETNAM 6 ÅR EFTER 
BEFRIELSEN 

HUNG från Socialistiska Republi
ken Vietnam talar. 

Film »Bilder från Vietnam» av 
Ingela Romare och Ulf Berggren. 

Kaffe m m. 
stadsbibliotekets hörsal lörda

gen den 9 maj kl 1500. 
Visa din solidaritet med Viet

nam genom att kommal 

>>Solidaritet med Vietnam>>, Lund. 

.·~···························~ 

:FRIHJULET 
Mårtenstgat. 6 , Kävlinge. 
046/73 43 84 

Generalagent för Enfield In
dia motorcyklar. 

Försäljning av Rayleigh och 
Bianchi cyklar. 

Racer- och touringcyklar till
verkas efter mått. 

Reparationer - reservdelar. . .......................••••• ~ 

STADSDELSGRUPP CENTRUM 
träffas to 14/5 k l 1830 pä loka
len, Trollebergsvägen. 
ER ITR E As befrielsekamp. Möte 
med EL F s representant och Chris
tina Björk. Ti 12/5 kl 19 stads
bibl. stc 4, ing . från Bredgatan . 
Arr.: Lunds Afrikagrupp. 
LUNDS STADSTEATER . »Dr 
Burkas egendom liga eftermiddag 
(Teater 23), f re 8/5, l ö 9/5 och sö 
10/5 kl 16. >>Every goodboy de
serves f av ou r>> ( Hels ingborgs stads
teater och symfoniorkester), ti 
12/5, to 14/5 kl 1930. >>Stora 
Landsvägen>> (Riksteatern), f re 
15/ 5, lö 16/ 5 kl 1930, sö 17/5 kl 
16 . 
BIO 16. 11-24/5 »Kristoffers 
Hus». 
MAJ WECHSELMANs film >>An
ton Nilsson - en film för arbetar
k lassens barn». 7-13/5 kl 19, Röda 
Stjärnan, Ö Mårtensg. 4. 
TYSTA MARI ons l3/5 kl 19, 
Ulla Hansson(vpk) hälsovårds
nämnden . 
VPKs SÖNDAGSSKOLA sö 10/5 
kl 19: >> Den ekonomiska krisen>>. 
Gunnar Persson in leder, stadsbibl. 
studiecirkelrum 1. 
KOMPOLMÖTE må 11/5 kl 
på Svarvarestugan , L :a Tvärg .. 
»H ur agerar vi i budgetfrågan?» 
VPK LUND. stadsdelsgruppansva
riga inbjuder till styrelsemöte på 
partilokalen ti 12/5 kl 20. 
BLASORKESTERN. Repetitio 
nerna fortsätter som vanligt på sö 
kl 19, Vårfruskolans gymnastik 
sal. OBS! Nya noter delas ut, bl a 
Titanic, Vårt fosterland, Nagasaki 
och andra Stockholmsnoter. 
AJIT ROY, tribunaldomare i den 
nyligen avslutade Afghanistantri
bunalen i St ockholm talar på mö
te fre 8 / 5 k l 19, Tomegapsg. 8. 
OM AFGHANISTAN talar docent 
Jan Hjä rpe, ti 12/5 kl 19, stads
b ibl., st c 2, ingång från Bredg .. 
SOLFEST på AF lö 10/ 5 kl 14-
02 . Arr.: Folkkampanjen mot 
kärnkraft . 
SÖNDAGSFÖRELÄSNING på 
Folkets Hus, sö 10/ 5 kl 16. Gun
nar Adler-Karlsson, dansk natio
nalekonom: >>Ett samhälle utan 
moral». 

Veckans redaktionsutskott: Jan 
Hinderson, Kristina Lanthe'n, 
Olle Teleman. 

Nästa veckas kontaktredaktör : 
Finn Hagberg, tfn 12 90 98. 

Hemma
Rectangle


