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Utkommer fredagar 1981 7:e ärg. 

FREDAGEN den 20 november 1981 

Landstinget: 
>>Borgarna våndas 

Lösnummerpris 1 kr 

men skär ner>> 
Landstinget har sammanträtt i veckan. De tunga punktema 
på dagordningen var Budgeten för 82 och Långtidsplane
ringen. VB tar talat med Erik Nilsson, VPK-representant 
från Lund. 
-Den budget som gick igenom in
nebär mycket kraftiga nedskär
ningar i alla sjukvårdsdistrikt och 
värst drabbat blev nog Lunds. I 
Landstinget har man en ram
budget, det innebär att vaije sjuk
vårdsdistrikt får en viss summa 
pengar, som de själva ska fördela 
på sina olika verksamheter. 
-Det var faktiskt under ganska 
stor vånda som förvaltningsu t
skottet fick igenom sina förslag. 
De här nedskärningarna drabbar 
både patienter och personal, och 
det finns en oro u te i ~ukvårds
distrikten som spridit sig rätt 
långt upp i de borgerliga leden, till 

och med bland vissa moderater. 
Men annars är ju moderatema de 
hårdaste nedskärningsivrarna, bl. a. 
genom Ella Tengbom-Welander, 
som var uppe i den allmännekona
miska debatten, där hon gick till 
ett mycket hårt angrepp mot oss. 
- VPK har lagt ett särskilt yttran
de där vi begär mer pengar till 
~ukvårdsdistrikten, sammanlagt 
ca 40 miljoner, varav 25 miljoner 
för Lund . När det gäller Lund har 
vi också agerat för Barnpsyken 
och ÖgO'llkliniken. 

VB återkommer till Landstinget i 
nästa nummer. 

Fastighetsräv i kvarteret Ugglan 
I nästa vecka ska byggnadsnämnden ta ställning till om Sigeholt 
Byggare ska få bygga radhus mitt inne i kvarteret Ugglan, 
det stora kvarteret med öppna trädgårdar och växthus mellan 
Bankgatan och Råbygatan. 
Sigeholt är en smart figur som 
passat på att köpa fastigheten nr 6 
just i det ögonblick ett mångårigt 
nybyggnadsförbud för kvarteret 
upphört. Det betyder att en gam
mal stadsplan från 1935 plötsligt 
gäller och ger Sigeho!t (och ytter
ligare tre fastighetsägare) rätt att 
bygga en enda lång trevånings
limpa tvärs igenom kvarterets 
lummiga grönska. Men det är det 
nog bnappast någon politiker 
som vill. Andå har man inte be
gärt ett nytt nybyggnadsförbud, 
något som skulle kunna hindra 
oönskad bebyggelse medan en ny 
stadsplan upprättas. · 

För visst kan man det - om 
byggnadsnämnden har den poli
tiska viljan att skapa bra bostads
miljöer i Lund. Men den borgerli
ga majoriteten i byggnadsnämn
den är alltför mycket inriktad på 
att ge enskilda fastighetsägare 
fritt fram att bygga precis vad 

som kan ge dem högsta profit . 
Och i den rollen har de ett fantas
tiskt stöd av Lunds fastighetschef 
Rune Linder. Ni skulle ha hört 
hur denne tjänsteman höll ett 
långt och engareat tal inför bygg
nadsnämnden till stöd för Sige
holt och om hur han lyckades få 
fastighetsnämnden att avstå från 
kommunens förköpsrätt. Det var 
ett så eldigt moderat tal, att den 
moderata ordföranden fick för 
sig att Rune Linder hade röstat på 
hennes förslag när det blev vote
ring, fast han naturligtvis inte fick 
rösta. 

Men Rune Linder är ju gammal 
högerman så det ligger ju nära till 
hands att ta miste. 

Egna täppan 
Sigeholt har köpt upp många fas
tigheter i staden, och är uppen
barligen ute efter alla tomter som 

inte är fullt utnyttjade. Det kan ju 
vara bra att det byggs bostäder, 
men inte vilka bostäder som helst. 
För de bostäder som Sigeholt vill 
bygga ska uppfylla drömmen om 
den egna täppan mitt inne i stan. 
Det är egnahem för en penning
stark kundkrets han nu vill bana 
väg för mitt inne i Lunds stads
kärna. 
En sådan förändring av staden har 
VPKs representanter i byggnads
nämnden försökt hindra och ef
terlyser lite mera stöd från social
demokraterna. Alltför ofta ger de 
upp kampen av formella skäl. Ty 

det finns risk för att Lunds stads
kärna blir lika förstörd som cent
rala delar av Uppsala, Arboga, 
Karlskrona och andra städer där 
man smäller upp små radhus som 
helt bryter med den äldre bebyg
gelsen. Sigeholts radhus i hörnet 
Fjelievägen-Stad sbud~gatan ar ett 
varnande exempel. Ar det så vi 
vill ha det i stadskärnan? 

Nej, därför måste byggnads
nämnden visa sig stark och saga 
ifrån genom att begära ett ny
byggnadsförbud för kvarteret 
Ugglan nu på onsdag. Sedan ~an 
man i en ny stadsplan ta stallnmg 
till hur kvarteret ska komplette
ras. För visst finns det andra möj
ligheter - hålet vid Bankgatan 
norr om Purac kan fyllas igen och 
även hörnet mot Södra Esplana
den kan kompletteras med nya 
bostäder. Och kanske finns det 
också plats för någon form av 
mindre flerfamilj shus inne i kvar
teret. 

Men inte en radda med små pri
vata radhus - det säger vi nej till! 

PROTESTERA MOT NEDSKÄRNINGARNA! 
Torsdagen den 26 beslutar fullmäktige om budgeten. 
Vi ses på Stortorget kl 12.30. 



Kongressdags 
~. · ~ 1"'.\ , - ~ men in t~ minst kommer kongress

, , · · ~ - -· en att fa mer arbetsro 1 och med 
- · - att bara nordiska partier inbjudits 

till kongressen. Det står också 
~!J\~ ~ ~/) klart att ett demokratiskt mani

ooov fest och ett uttalande om Polen 
Idag öppnas Vpk:s partikong- kommer att antas, att partistyrel

ress, den enligt gängse räkning sen kommer att uppdras att utar-
26:e i ordningen. Den har före- beta matenal om de socJahs!Jska 
gåtts av en livlig kongressdebatt landerna och ~v . annat matenal 
och ett ymningt motionsskrivande m?m detta ~rage~omplex: Men 
om stora och små frågor, från lön- fragetecknen ar ma~ga. Skarpan 1 
tagarfonder till krisprogram, från fo!mulenngarna kommer det att 
djurförsök till kontingentmärken. sta stnd om. De uppfattnmga; 
Det frågekomplex som dominerat S<Jm bl a Vpk-Lund stod for p~ 
kongressdebatten och som troli_g- forra kongressen, och som da 
en kommer att bli centralt i d1s- okamratligt avvisades, har uppen
kussionen på kongressen och som barligen anammats på många orter 
sedan många år legat Vpk-Lund i landet, men samtidigt har det 
varmt om hjärtat är "demokrati tomrum Apk:arna lämnade efter 
och socialism". Dvs frågor om den sig fyllts ut av en ny höger inom 
demokratiska och socialistiska ut- partiet En höger som undviker 
vecklingen i Sverige, om synen på att argumentera i sak, utan i stäl
de socialistiska länderna, om par- Jet ägnar sig åt en perspektivlös 
tiets internationella relationer osv. vägning av olika frågor mot var
Redan nu kan man slå fast att andra och därvid tror sig kunna 
den 26 :e partikongressen kommer stärka arbetarkampen i tradiiio
att vidareutveckla partiets ställ- nell m ening genom att sopa undan 
ningstaganden i dessa frågor och demokrati-, kvinno-, miljö-, och 
fördjupa den ~ älvständiga linje andra "mellanskiktsfrågor". Öp
det slog in på i och med 1964 års pet eller fordolt kommer det allt
kongress. så att föras ett ställningskrig om 

Den forra kongressen 1978 partiets helhetspolitik, där styrke
hölls strax efter det att den Mo sk- förhållandena mellan olika ström
va-trogna delen av partiet gått ur ningar inte exakt kan bedömas på 
och bildat Ap k. På några håll i förhand.Vidare kommer. en_ del 
landet hade partiorganisationen motJOner, t ex de som 1fr~r;asa tter 
djupa sår, i det känsliga läget var anvand,~mgen av termen broder
partiet (åtminstone partiledning- partler , nog att vacka en mer om
en) mån · om sina internationella fattande debatt an vad partJsty
förbindelser, inbjudna delegater r~lsens .. svar ger v1d ha'!den. Lika
från de östeuropeiska kommunist- sa forvantar v! oss att atmmstone 
partierna försökte utöva otillbör- delegaterna fran Lund skall fram
li_ga påtryckningar på kongressen. fora en kraftfull argumentatiOn 
Aven om diskussionerna andades krmg de lundarnotJoner - mot 
vitalitet och optimism var det väl kollektivanslutningen till_ Fr~ds
lite sämre ställt med handlings- komm1tten_ och_ mot anvandnm~
kraften; värst av allt antogs inte en av psyk1atn 1 Sovjet_- dar partl
det demokratiska manifestet och styrelsens motJOnssvar ar under all 
det beslut som fattades, att parti- kritik: de allmänna flosklerna an
styrelsen skulle ta ett sådant ma- tyder knappast ens att man 1 PS 
nifest efter en omfattande diskus- kan läsa innantilL (Några motion
sion inom partiet , har inte verk- er från. andra håll har fått liknan
ställts (något som PS för övrigt de Jassa-svar och ytterligare andra 
kritiseras för i flera av motionerna har inte fått något svar alls, för
till årets kongress). Årets kongress hållande som inte bara tyder på 
avhålls i ett betydligt bättre läge; illvilja utan också lär bero på en 
partiorganisationen är stärkt, den stor tidspress vid motionsbehand
mellanliggande perioden har inne- !ingen). Det kommer nog att bli 
burit en ansenlig utveckling av åtskilliga oförutsebara men givan
partiets internationella förbindel- de kongressdiskussioner. Vi lyck
ser och en fördjupad medvetenhet önskar Vpk:s 26:e partikongress 
runt om i landet om vikten av och ser med spänning fram mot 
demokratifrågorna, och till sist dess resultat 

Milj ö parti? 
Jag har länge väntat på det och 

nu i veckan kom det. Geirid 
Fiskesjö, centerledamot av full
mäktige utropade enligt Sydsven
skan: »Vad ska vi med ett nytt 
Miljöparti - vi har ju redan cen
terpartiet». Ett av det kommu
nalpolitiska årets mera minnes
värda uttalanden får man säga -
närmast konkurrent är väl mode
raten Louise Rehns ord i fullmäk
tige »jämlikhet är att ha två bilan>. 

Lundacenterns såvitt jag vet en
da miljöpolitiska insats under den 
här mandatperioden var när just 
fru Fiskesjö vid ett tillfålle vif
tade mot läktaren till med cen
terns grönfärgade miljöpolitiska 
programskrift. Centern ett miljö
parti - ja kanske uppe i Väster
botten eller i Skövde, vad vet jag, 
men i Lund, aldrig! Ja, men i det 
tysta, kanske i nämnderna, invän
der någon. Ack, fråga t ex leda
möterna i Gatu- och Trafiknämn
den om de har märkt några mil
jöpolitiska insatser eller några in
satser överhuvud taget av center
ledamöterna där : Anders Nelson 
och Eva Härlid. Ska man döma av 
deras agerande verkar det mera 
som om de var invalda på Bil
fronts program. 

Visst behövs Gahrtonpartiet för 
att samla upp de borgerliga mil
jörösterna och jag hoppas att de 
som har ansvar för Vpk Lunds 
politik inser det och inte går för 
hårt åt dem. Inte ska man väl 
förmena de som är emot rivning
ar och för cykeltrafik och som 
inte tror på någon vänster - höger-

dimension i politiken att finna ett 
organisatoriskt uttryck? Det 
kommer säkert att gå bra för Mil
jöpartiet i kommunalvalet och 
Vpk kan ju faktiskt behöva stöd 
från något annat håll i sitt mång
åriga och strävsamma arbete t ex 
mot rivningar och cykel trafik. 

Sopa rent framför egen dörr! 
Den som har hus i Lund kan för 

en årlig summa abennera på 
trottoarrengöring, snöröjning etc 
av Renhållningsverket. Det gör 
många, bland dem också kommu
nen själv för sina fastigheter. Men 
nu har Fastighetsnämnden sagt 
upp det avtalet, fastighetskonto
ret ska nu skötajobbet i eget regi. 
I fram tiden skulle vi alltså få se 
kommunens sopmaskiner komma 
körande på trottoaren framför al
la privathusen, varpå den tar en 
omväg utpå gatan framför kom
munens hus och så fortsätter den 
att sopa framför nästa hus. Mina 
tankar om det för fastigheter an
svariga kommunalrådet är inte 
höga, men l!å dum är väl ändå inte 
Ryde. Nej , det är nog troligare att 
det är självhärskaren och imperie
byggaren Rune Linder som är i 
farten och dyrt kommer det att 
bli. Moderaterna som ju brukar 
tänka med plånboken borde väl 
kunna rycka in. Kan verkligen 
ingen hejda fastighetschefen? 

Jt Lucifer 

Barns bilder 
På Lunds konsthall pågår 

fram till den 6 december en 
utställning om barns bilder. 
Det är en utställning som pas
sar alla åldrar. Eller rättare 
sagt bör man se den tillsam
mans med sina barn, om man 
har några, eller i annat fall 
försöka smyga sig på någon 
grupp; för det är kul att höra 
barnens kommentarer. 

Utställningen är gjord av mån
ga, bl a av konsthallsintendenten 
Cecilia Nelson, fotografen Knut 
Andreasson och lärare och elever 
i Lund. 

Knut har tagit en del bilder 
från trista lekplatser i Lund sam t 
ställt dessa mot mer naturliga mil
jöer där barnen tycks trivas. 
Framför bilderna finns en riklig 
sandlåda med en uppstoppad katt. 
Antagligen ska man tycka synd 
om barnen som får sin sandlåda 
nedkissad, men personligen tycker 
jag mest synd om katten. 

I stora hallen hänger natur
stora bilder av sådana barnidoler 
som Barbie, Big Jim och Cindy. 
Dessa visar, nästan lite övertyd
ligt hur könsroller formas av 
barnunderhållningsindustrin. Allt
så tjejernas mål här i livet bör vara 
att bli vacker, medan killarna ska 
lära sig slåss (om tjejerna?). Men 
det dumma är ju att killar nu för
tiden inte slåss inbördes med 
knivar och automatgevär utan 
snarare med ord och genom orga
nisationer. Det är alltså en inadek
vat inlärning, medan det här att 

Smurfen 
En avdelning handlar om hur 

den av belgaren Pierre Gullifar 
uppfunna Smurfen lanserades på 
ett mångsidigt sätt genom corn
flakes, mössor, plastfigurer, serie
häften etc. Det visar att allt går 
att sälja med mördande reklam . 
Vad göra? 

Stora delar av utställningen be
står av barnteckningar som visar 
påverkan från TV (vid 15 års ål
der har genomsnittsbarnet gått i 
skola 10 000 timmar och sett på 
TV 6 000 timmar), hur könsrol
lerna förstärks med stigande ålder 
och hur barn i olika åldrar upp
fattar döden. 

slutligen - det är alltså en ut
ställning med många bottnar -
har man samlat bilder som visar 
olika tolkningar av Rödluvan och 
V arge n. Den senare behandlas 
som bekant vedervärdigt. · 

Mjau 



Om nödvändigheten av 

KÖNSKVOTERING 
Idag har Vpk:s 26:e k ong

ress påbörjats, och på plats i 
Södertälje finns Vpk-Lunds 5 
delegater och dess supplean
ter. Med sig har de 12 mo
tioner att plädera för och för
svara, och de ska också ta 
ställning till kongressens c :a 
300 övriga motioner. En av 
Vpk-Lunds motioner tar upp 
kravet på införande av köns
kvotering i V pk. 

På de tre föregående kongres
serna (72, 75 och 79) togs rekom
mendationer att kvinnor ska vara 
representerade i olika beslutsfat
tande organ minst i förhållande 
till sin andel av partiets medlem
mar. Om dessa rekommendationer 
hade varit förverkligade idag skul
le det innebära att olika beslut s
organ skulle bestå av c:a 40% 
kvinnor. Men det är en siffra som 
tyvärr inte stämmer med verklig
heten. Kvinnornas representation 
har blivit bättre, men inte alls 
ökat i samma takt som kvinnornas 
andel av partiets medlemmar. 

Det är mot bakgrund av den 
långsamma takt som kvinnorna 
kommer in och får möjlighet att 
påverka partiets politik i de be
slutande organen, som Vpk-Lund 
(Och även Vpk-Burlöv och Vpk
Skåne) tar upp kvoteringsfrågan. 
Vi citerar ur motionen: 

" När vi nu tar upp könskvo
tering som ett sätt att öka kvin
nornas representation i olika för
samlingar, ser vi det som en tek
nisk lösning på ett problem som 
hittills inte kunnat lösas på ett 
tillfredsställande sätt, och också 
som ett misslyckande att alls be
höva ta upp frågan igen. Trots 
detta menar vi att partiet denna 
gång inte har råd att undvara 
könskvoteringen som en metod 
att ge kvinnorna ökat inflytande 
på partiets politik och dess ut
forminig. Kvinnorna har sökt sig 
till partiet; vilja, förmåga och kun
skaper finns att tillföra partiet. 
Vi lever i ett mansdominerat sam
hälle, och detta präglar också par
tiet och dess sätt att arbeta. Ett 
par kvinnor ensamma i en besluts
fattande församling på kanske 15 
personer har svårt att göra sig och 
sina kunskaper gällande. Ju fler 
kvinnor ju större styrka att hävda 
sina krav på arbetsformer som un
derlättar för kvinnor att deltaga 
aktivt i partiarbetet. 

Könskvoteringens motståndare 
ser metoden som en mekanisk 
lösning, och menar att man då 
måste tillämpa den även på andra 
grupper som t ex ungdomar, pen
sionärer, arbetare och invandrare. 
Men kvinnorna är ingen minori
tet i samhället utan utgör mer än 
50% av befolkningen och före
träds även i de andra grupperna 
och m an kan inte jämföra kvinno
förtrycket med det förtryck som 
andra grupper utsätts för. 

Den marxistiska teorin, våra 
analyser av samhället och därmed 
vår politik bygger till största delen 
på studier av produktionen. Re
produktionen vet vi mycket min
dre om. Det är männen som grupp 
som har störst erfarenhet av pro
duktionen och kvinnorna som har 
störst erfarenhet av reproduk
tionen. Kvinnornas speciella kun
skap och erfarenhet gör att de 
skulle ställa andra krav än män-

nen. rör att partiet SJ<a Kunna ut
vidga sina anal y ser av ~amhället 
och bredda politiken krävs att vi 
intresserar oss mer för reproduk
tionens roll och reproduktionens 
villkor. Detta kan vi bara göra om 
kvinnorna får samma möjlighet 
att delta i partiets arbete som 
männen. D v s kvinnorna måste få 
delta på sina egna villkor. " 

Vpk-Skåne tog beslut om kvo
tering på sin årskonferens i våras. 
Hur har det då fungerat? Bra me
nar en kamrat i distriktsstyrelsen. 
I nästan alla u tskatt finns nu kvin
nor enligt de önskade propotion
erna och arbetet fungerar bra, och 
inför tillsättandet av nya arbets
grupper och utskott tvingas man 
alltid ta upp frågan om kvinnor
nas andel. 

Även om Vpk-Lund aldrig ta
git beslut om könskvotering har 
man under många år arbetat efter 
principen att kvinnorna ska repre
senteras i olika organ efter sin an
del av organisationens medlem
mar. Det är ett ställningstagande 
som är mycket väl förankrat inorrl 

Vpk-Lund, och inom olika valbe
redningar har det förts långa och 
intensiva diskussioner om orsak
erna till många kvinnors ovilja att 
ta på sig tunga partiuppdrag. Man 
har lagt ner mycket arbete på att 
få kvinnor att, trots heltidsarbete 
och småbarn, ställa upp på för
troendeuppdrag. Och träget arbe
te ger resultat. I V pk-Lund är idag 
kvinnorna väl representerade i sty
relser, kommunala uppdrag, ut
skott osv. 

Flera andra organisationer ute 
i landet har inkommit med mo
tioner till årets kongress med krav 
på bättre kvinnorepresentation, 
bättre studiematerial om kvinnors 
historia och villkor och partiets 
politik i kvinnofrågor. Att ge 
kvinnorna möjlighet och lika vill
kor att vara med och påverka par
tiets politik tycks inte vara en 
process som automatiskt löser sig 
~älv, och trots att partistyrelsen 
är medveten om den för långsam
ma takt med vilken kvinnorna 
kommer med i beslutsprocesserna, 
vill man inte tillstyrka motionerna 
om könskvotering. Ittället föreslår 
man att en undersökning genom
förs. Där får partiets valbered
ningar redogöra för hur de går till 
väga för att få fram fler kvinnor, 
hur många de tillfrågat, vilka mo
tiveringar kvinnorna anger som in
te vill acceptera förtroendeupp
drag osv. Undersökningen blir ett 
underlag för ett ev. framtida be
slut om könskvotering. 

Men partistyrelsens svar på 
motioner brukar inte alltid följas 
av kongressledamöterna. I nästa 
nummer av VB kommer en rap
port om de beslut som har fattats 
på partiets 26 :e kongress, och en 
redogörelse for hur Vpk-Lunds 
motioner har antagits. 

MBj 

Bredgata n 28 

Nu har Vpk och KU Lund 
äntligen fått flytta tillbaks 
till sina gamla lokaler på 
Bredgatan 28. Som den min
nesgode erinrar sig orsakades 
den ofrivilliga exilen av två 
anlagda bränder, som bl a 
svårt skadade vindsvåningen. 

Nu är vindsvåningen i prima 
skick, tycker Stig, Vpk-Lunds 
gästvänlige ombudsman. Och det 
är sant, ett helt nytt golv har bli
vit lagt så att man nu kan vistas 
där i laga ordning. En ny stabil 
trappa leder upp till de stora ut
rymmena som dock, tyvärr, inte 
är isolerade. · 

En isolering av vindsvåningen 
skulle kosta 20 till 30 tusen, tror 
Thomas Schlyter, som är Stig be
hjälplig med en del praktiska de
taljer. Materialkostnaderna alltså , 
arbetet får vi göra ~älva. Det är 
mycket pengar, men jämför man 
med årshyran, som nu ligger på 
37 000 (mot tidigare c:a 9 500) , 
så är det inte så förfärligt. 

Med en fungerande vindsvå
ning skulle kanske även Acupress, 
VB och pionjärerna få plats, vil
ket även skulle lätta en del på 
V pk-Lunds ekonomiska bördor. 

Det finns också risk för att 
kommunen säljer huset och i så 
fall måste Vpk överväga ett köp, 
trots att man motsätter sig för
säljning av kommunal egendom. 
Åtminstone tycker Joachim Retz
laff det, som sitter i styrelsen. 

Somförrut 
Annars är huset sig ganka likt 

det vi minns. Till och med den 

gamla, nedslitna ytterdörren finns 
kvar. Men i köket har värmepan
nan försvunnit och elvärme har in
stallerats. 

- Rent galet, tycker Stig, det 
är ju fel att använda energi på det 
viset. l stället borde man ha kopp
lat på fjärrvärmen. 

Men köket har blivit rymlig
are och kan nu fungera som kom
binerat grupp- och fikarum (några 
lätt köld- och torkskadade växter 
från fordom står på köksbordet 
och påminner oss om vikten av 
att vårda traditionen). 

Kastar men en blick ut på går
den finner man att gräsmattan 
blivit övertäckt av sand. Stig me
nar att kommunen nog får se till 
att bjuda på god matjord och gräs
frön. 

Praktiska detaljer 
När det gäller inredningen så 

får man väljconstatera att det sak
nas ett och annat. Det skulle bl a 
behövas några runda bord med 
höga ben, stolar och bokhyllor. 
Givare efterlyses! 

Kommunen har varit snål med 
en del detaljer, tycker Lars Bengt
son, som tittar förbi får första 
gången. Han pekar på den låga 
diskbänken, tvätthon utan blan
darkran och den nedsuttna toa
lettstolen. Ja, man kan nog hålla 
med om det. 

Innan vi går påminner Stig om 
några praktiska saker: att de som 
har gamla nycklar kan byta dem 
mot nya och att lokalen är öppen 
Må - Fr 12.30- 17- To 19-21. 

FH 

Eftermiddag på Konsthallen för barn och vuxna! 
Radioreportern och författa
ren Gunilla Myrberg talar om 
sin senaste bok "K vinnor över 
40 - övergång till vad?" och 
tar upp problem på arbets
marknaden och kvinnornas 
och samhällets attityder. Ka
rin Lenz läser dikter. Sång av 
Kvinnocentrums så nggrupp. 

Konsthallen 28/11 kl 14. 

VARDARBETARE! 
Torsdag 26/11 info rmerar Hans
Uno Nordin, avd.chef på plane
rings- och budgetavd, personal
organisationerna i sjukvå rdsdis
triktet om budgeten för 1981. 
mötet var avsett att hållas 12/11 
men uppsköts p g a att endast ett : 
tätal personer kom! Detta fione
bär att informationen sker först 
efter landstingsmötet. Man p lane
rar bl a nedskärning av transport
och städfunktionen, minskning av 
antalet semestervikarier och sta'11g
ning av vissa vårdavdelningar. 
Tid o~h plats: kl 17.00 för 
och kl 19.00 för SKAF-med'lem
mar. Kom till mötet och ta med 
dina arbetskamrater. Det gä ller 
våra jobb! 

Samtidigt barnfest på 
Konsthallen med teater, mu
sik och lekar. Från kl. 13 till 
ca 15. Kaffe och saft serveras. 

arr. Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund 

och Kvinnocentrum 

OBS: Allt detta händer alltså 
nästa lördag 

SATTNING 
Bokcafet har ledig sättningskapa
citet fram till mitten av december 
på en IBM-Composer (dvs. en lika
dan apparat som VB skrivs ut på) 

Ta chansen att göra snygga upp
satser, broschyrer och andrå 1skrif
ter! Du kan antingen hyra maski
nen och skriva ~älv (men då bör 
du nog ha tidigare erfarenhet). 
Eller - enklare och snabbare 
låta oss göra sättningen. 
Ring till Bokcafet 14 62 26. 
Eller till Jan Hinderson 12 71 26. 
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UTGIVARKORSBAND 

Kar i n Bl om 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJMl 

ljugarbänken Grundlösa beskyllningar? 
Vi frågar kommunal- och opposi· 
tiansråden om vad de hoppas av 
Vpk:s kongress nu i helgen. 

- Att Vpk inte lyckas utarbeta 
ett försvarspolitisk t alternativ t i Il 
konventionella stridsvagnar och 
tjusiga stridsflygplan. 

~ 
Sverker Oredsson (fp) 

Att demokratiuttalandet än en 
gång läggs på is och att relation
erna till Sovjet förbättras. 

r:;, 
f' ~ 

• Nils Arne Andersson (c) 

Att Vpk ger upp sin opportu 
nistiska, miljövänliga politik och i 
stället satsar på ohämmad produk
tionstillväxt. 

l) 

'·"' ~~ 
--~ B.irger Rehn (s) 

- Att partiets hållning i löntagar· 
fondsfrågan blir så dunkel att t. o.m. 
gamla lundabor blir förv_irrade. 

fi 
~i 

l!lKegerd Göransson (s) 

Att kvinnofrågan skjuts i bak
grunden till förmån för klass
kampen . 

ANNONS 
Dagmamma sökes till Anja 13 
månader c:a 25t/v alternativt 2-
el. 3-barnssystem. 
Lennart el. Vik t oria 12 90 98. 

OM FREDSKOMMIITEN 

I förra numret av VB tas frågan 
om »ubåtsaffaren och fredsrörel
sen» upp. Tveklöst har ubåtsaf
faren givit de krafter som bekäm
par fredsrörelsen ett kärkommet 
tillfalle till angrepp. Det har gällt 
att splittra och misstänkliggöra. 
Svenska Fredskommitten är ett av 
målen för deras angrepp. Freds
kommitten, som till skillnad från 
övriga fredsgrupper ej är pacifis
tisk utan anti-imperialistisk, har i 
olika sammanhang kallats sovjet
vänlig och ensidig. I Veckobladets 
kommentar i för•a numret antyds 
att Svenska fredskommitten tve
kar i sin uppfattning om ubåten 
och man gör ett stort nummer av 
detta. . 

Redan innan VB gick· i press ha
de emellertid Svenska Freds anta
git ett uttalande där man »bestämt 
protesterar emot den sovjetiska· 
gränskränkningen». I uttalandet 
heter det vidare, att »det inträf
fade understryker riktigheten i 
den samlade fredsrörelsens kam
panj för ett kärnvapenfritt Nor
den». · 

Ny Dag som gick i press sam
tidigt som Veckobladet noterade 
protesten i nr 7 3 på s 12. 

Så var det med den saken. 
Daniel Kallds 

SVAR FRÅN RED. : 

Ledaren som Daniel syftar på 
avslutades med en uppmaning till 
Svenska Freds att ta ställning i 
ubåtsaffaren. Detta har nu skett , 
men allt så inte som en följd av 
Veckobladets vädjan. Däremot 
har det framkommit ur ett TT
meddelande (se t ex SDS 16/11) 
som Werner och Hermansson 
skickat ut att Vpk centralt skri
vit ett br~v till kommitten i vil
ken man hotar att ompröva sitt 
medlemsskap om inte en prote~t 
kommer. Brevet avsändes aldng 
men man får väl förmoda att dess 
innehåll ändå hunnit bli bekant. 

Werner-Hermanssons kommen
tar till det hela: »Men ledande 
företrädare för Fredskommitten 
måste välja om de skall vara före-

SVENSK-KUBANSKA 
FÖRENINGEN 
l år firar Svensk-kubanska före
ningen 15-årsjubileum och firar 
detta med musik från Kuba, 
Omara Portuondo och Martin 
Rojas sjunger och spelar tradi· 
tionell kubansk musik. De har 
en bred repertoar - allt från de 
kända revolutionssångerna till 
klassiska Lagrim as negros. 
Biblitekets hörsal to 26/11 kl 
19.00. Entre 10:-. 

trädare för Sovjetunionens utri
kespolitik eller företräda en själv
ständig linje». U t talandet tyder på 
att även partiledningen böljat tve
ka om det vettiga i att vara kol
lektivt ansluten till Svenska Freds. 

Svenska Freds uttalande är kort 
sådant det återgavs i Ny Dag: » 
»Svenska Fredskommitten protes
terar bestämt emot den sovjetisk
ka gränskkränkningen. Om upp
gifterna att ubåten är bestyckad 
med kärnvapenladdningar är rikti
ga, måste gränskränkningen be
dömas än allvarligare. Det in
träffade understryker riktigheten 
i den samlade fredsrörelsens kam
panj för ett kärnvapenfritt Nor
den. Till offensiv för förbud mot 
alla kärnvapen, för nedrustning 
och fred .» 

Tyvärr måste man nog säga att 
protesten är lite tam. Gränskränk
ningen är ju ovedersäglig och er
känns även av Sovjet och påståen
det att om ubåten var bestyckad 
med kärnvapen så var gränskränk
ningen ännu allvarligare, är inte 
precis djärvt. Men all vår böljan 
bliver svår . .. 

OM DYRA VÄNSTERARR 
Svar på insändare i m 36 

Trots att du väljer att gömma 
dig och dina spöken bakom en sig
natur är det på sin plats med vis
sa klargöranden. Det är fel att 
som du gör kalla Folkkampanjen 

· Mot Kärnkraft en del av vänstern. 
Folkkampanjen är en politiskt 
obunden organisation som bygger 
på enskilt medlemsskap med mål
sättning att stoppa kärnkraften, 
stoppa uranbrytningen och verka 
för utvecklande av alternativa 
energiformer och resurshushåll
ning. 

Att sedan kalla en stödkonsert 
för Folkkampanjen för "möten 
som kostar 50 kr" är inte bara fel, 
det är dessutom väldigt fult. Våra 
möten är och har alltid varit öpp- · 
na för alla att bevista. utan att be
tala någon som helst avgift . (Se 
separat artikel) Det enda jag kan 
hålla med dig om är att 50:- är en 
hög entreavgift, men den räcker 
andä inte till för att täcka våra 
kostnader för konserten. 
Vänligen 
Folkkampanjens "smarte cyber
netiker?" 

Rolf N ilsson 
kassör FMK-Lund 

VECKOBLADETs PRENUME 
RANTER UTANFÖR LUND. 
En del prenumeranter som bor 
utanför Lund har hört av sig till 
VB och undrat om de inte kan 
få VB på fredag i stället för som 
nu på m åndag . Tyvärr kan vi 
inl:e med ~uvarande utgivnings
syst'm nå prenumeranter utanför 
Lund förrän på måndagen annat 
än i undantagsfall. 

--------------
FREDAG: 
För alla över 23 år : The Searchers 
på Pireus i Malmö! l Lund finns 
Bonneville på Smålands och 
docent Död p å Sparta 22:00. 

LÖRDAG: 
14:00 ti ll 16:00 har klass 3a på 
Lovisaskolan basar till förmån 
för de polska skolbarnen. På 
Storan i Malmö ges Animalen 
19:30. Vov. Wilmer X på Sparta 
22:00. 

SÖNDAG : 
Lars l ngelstam talar om pryl
samhället och dess alternativ i 
hörsalen, Stb 16:00. Klockan 
18:00 visas Amerikanska bilder 
på Sparta . 19:00 på Konsthallen : 
Lunds Frivilliga Teatersällskap 
är Strutsar som strul ar. 

MAN DAG: 
Tamegapsgatan 8 diskuterar om 
Video & satellit. Va lfrihet e ller 
förtryck? Plektrum bjuder på 
John Scofie ld group 21 :00 Sparta. 

~et i\) - l. 

o 
VPKIF 
Träning på Lerbäcksskolan lö 
21/11 kl16.00. 

BLASORKESTERN 
Samling fr 20/11 kl. 20.00 samt 
l ö 21/11 kl. 08.30 C lemenstor
get f ör avfärd till musik lägret i 
Löddeköpinge. l ngen rep på sön
dag p g a musiklägret. 

KU-L UND 
Arsmöte lö 21 nov kl 10.00 på 
Svarvarestugan, Lilla Tvärgatan 
16. Mitt på dan deltar v1 1 
Elevförbundets an'tir.ectskä rn ings

demonstration och ·samlar in 
nam n för »Norden kärnvapenfri 
zon>>. På eftermiddagen visas fil
men Käck rebell - en kväll med 
Blå Blusen. Mötet beräknas sluta 
vid 17-tiden. 

KOMPOL har möte måndagen 
den 23 november kl 19.30 på 
partilokalen, Bredgatan 28. 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
F inn Hagberg, Jan Hindersson, 

1 Kenny A1.dersson. 

) BILDER: Inger , Stenl und, Kenny 
Andersson, Ann Schlyter, Mårten 
Dum!r. 

KONTAKTREDAKTÖR fur 
nästa nummer: Lars Bergström, 
13 19 75. 
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