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Vad hände på Vpk-kongressen? 
VPK:s Partikongress avslutades i tisdags. Den som från Lunds 
horisont"försökt följa kongressen i Sydsvenskan eller Arbetet 

Lars Werner höll ett anförande 
där han påminde om att det för 

· några veckor sedan var 100 år 
sedan August Palm höll sitt väl
kända socialistiska tal i Malmö. 
Men Werner uppehöll sig mest vid 
de internationella frågorna. Han 
menade att VPK idag med ut
gångspunkt från egna analyser och 
värderingar kritiserar de övergrepp 
som sker i socialismens namn. 

Lars Werner kritiserade också 
marginalskattereformen. Vårt par
ti går emot ett förslag som ger 
stora skattelättnader till de högst 
avlönade. 

Den första större fråga som 
kom upp på kongressen var en 
intern fråga. Det gällde om man 
inom VPK på alla nivåer skall ha 
en könskvotering i styrelser, ut
skott osv. Från VPK Lund och 
VPK Skåne fanns motioner om 
att kvinnor skall garanteras en 
lika stor andel i valda organ som 
den andel kvinnor som finns i 
partiet. Motionerna avslogs, trots 
att de hade stort stöd. I stället 
skall en undersökning göras om 
vad det är som hindrar kvinnor 
att delta i skilda organ. 

Samhälls{ ond er 
I sitt uttalande om en Socia

listisk Arbetarpolitik slog kon
gressen fast hur VPK vill ha det 
med samhällsfonder. Dessa skall 
ge kapital till ett nödvändigt sam
hälleligt industrialiseringsprogram. 
Fonderna skall finansieras främst 
genom produktionsskatt och skatt 
på bolagens vinster. En nationell 
fond och regionala fonder i varje 
län skall bildas. 

Fonderna skall användas för 
att rädda jobben i hotade brans
cher och regioner, till offensiva 
industrisatsningar och för stöd till 
kooperativa och löntagarägda fö
retag. För att fonderna skall bli 
meningsfulla måste fackförening
arnas ~älvständiga kamp stärkas. 
Det måste bli en facklig klass
kampsstrategi där partsförhållan
dena renodlas. 

Energi- och miljöpolitik 
Uttalandet om energi- och mil

jöpolitik, som enhälligt antogs av 
kongressen, sätter arbetsmiljö
kampen i centrum. Uttalandet tar 
upp det stora antal kemikalier 
som tillkommit i arbetslivet, den 
ökade hetsen och stressen som 
fc:irsämrat arbetsmiljön i dess hel
het. Mer än en halv miljon män
niskor går f.n. förtidspensionerade 
och det är ingen tvekan om att 
hälsovådliga arbetsmiljöer har hu
vudskulden. Uttalandet tar också 
upp kärnkraftsutvecklingen och 
uranbrytning som inte får ske. 

Internationell solidaritet 
Kongressen beslutade om att 

solidaritetsarbetet för folkets 
kamp i Centralamerika skall ges 
hög prioritet. VPK Lunds motion 
om Radio Sandina gick inte di
rekt igenom, men som beslutet 
togs innebär det ändå att parti
styrelsen kan besluta om stöd 
till Radio Sandina i Nicaragua. 
Kongressen tog också beslut om 
att stödja ELF :s och EPLF :s 
befrielsekamp för Eritreas rätt 
till nationellt oberoende. 

Kongressen avslog en motion 
från VPK Lund om att stödja 
kampen för demokrati och yttran
defrihet i de socialistiska länderna 
i östeuropa. Vid voteringen stöd
des motionen av ca 1/3 av dele
gaterna. 

VPK Lunds motion där det 
yrkas att VPK skall bryta får
bindelserna med Warzawapakts
ländernas kommunistpartier om 
de med vapenmakt slår ner den 
demokratiska och socialistiska ut
vecklingen i Polen, avslogs också 
men i demokratimanifestet ut
talar sig dock kongressen i skar
pa formuleringar om auktoritär 
maktutövning, byråkratism, rätts
övergrepp och allvarliga och sy
stematiska inskränkningar av fol
kets demokratiska fri- och rättig
heter i de socialistiska länderna. 
Kongressen tog också avstånd 
från missbruket av psykiatri i 

l har inte fått veta speciellt mycket (utom att Lars Werner blev 
omvald som ordförande). VB ger här en översikt över kongres
sen. 
politiskt syfte som sker i bl.a. Val 
Sovjet och USA. Lars Werner omvaldes enhäl-

solidaritetsmanifestation 
På söndag eftermiddag hölls 

en solidaritetsmanifestation. Här 
fanns representanter från de mest 
förtryckta folken i världen, men 
också från de befriade länderna 
Vietnam, Cuba och Nicaragua. 
Tal hölls av representanter från 
PLO, ANC-Swapo i Sydafrika
Namibia, och Polisario i Väst
sahara. Huvudtalet hölls av Ga
briel Lara, som representerar den 
demokratiska fronten i El Salva
dor. Han talade om UsA-imperia
lismen som direkt har intervenerat 
i El Salvador. Han påvisade också 
att 3 0% av landet är befriat och 
att segern kan vara nära. 

Under och inför kongressen 
gjordes en insamling i VPK till 
kampen i El Salvador. Bo Ham
mar, VPK:s internationelle sekre
terare, kunde överlämna 50.000:
till den demokratiska fronten. 

ligt till partiordförande. Från Skå
ne omvaldes Karin Lentz och Jörn 
Svensson och dessutom nyinval
des Gudrun Schyman från Simris
hamn. Generellt kan man konsta
tera att bara 12 av den nya parti
styrelsens 35 delegater är kvinnor. 
Nästan hälften är funktionärer, 
bl.a. är 8 riksdagsledamöter. 

Kongressens sammansättning 
Ett bra svar på fördomen att 

VPK har blivit ett ijänstemanna
och akademikerparti var kongres
sens sammansättning. 78% av de 
313 ledamöterna är organiserade 
i LO eller TCO (47% i LO och 
31% i TCO). 138 ombud har 
fackliga uppdrag. Klassamman
sättningen på kongressen visar 
alltså klart att VPK är ett arbetar
parti. Men kan man tala om ett 
kvinnornas parti när 112 av 313 
kongressledamöter är kvinnor? 

Milöpartiets maskros höll inte för Vpk:s utmaning till debatt. 
Man skyller på att man håller på och diskuterar internt och 
inte har tid att ställa upp i en debatt mot Vpk. 

FULLMÄKTIGESPECIAL! 
VB ägnar denna gång hela mittuppslaget åt en presentation av 
fullmäktige - dess ledamöter, partier och arbetsformer. Det 
gör vi främst som en sevice å t de många som kanske för första 
och enda gången lyssnar på kommunfullmäktige vid budgetde
batten. Är det inte något för kommunens informationsavdel
ning skulle man kunna fråga sig- och svaret är~ovisst. Men nu 
är det som det är i den här borgerligt styrda kommunen, och 

VBs kommunalredaktion har istället bemödat sig om yttersta 
objektivitet i presentationen. Skulle vi ha misslyckats på nå
gon punkt kan man inte ge läsaren något bättre råd än att ta 
del av de andra partiemas lokala material. Vi hoppas på en 
trots allt trevlig budgetdebatt och att det är sista gången som 
den utspelas i ett av borgama styrt Lund. 

Se mittuppslaget. 



Bruks 

Lunds kommunfullmäktige har 
65 ordinarie ledamöter och sam
manträder normalt den fjärde 
torsdagen i varje månad . Samman
trädesarvodet är nu 100 kr, men 
ska - på förslag av VPK - för
svinna. 

F ullmäktige är kommunens hög
sta beslutande organ. Men liksom 
i riksdagen fattas de egentliga be
sluten nästan alltid tidigare , i par
tigrupper, i styrelser och nämn
der, på kommunalrådens kaffe
pauser. Det är församlingar som är 
intimare och framför allt mera 
skyddade för offentlig insyn. 

Kom alltid också ihåg : vetenskap
ligt sett är kommunen en del av 
den borgerliga statsapparaten. Det 
mesta av den budget som spikas i 
kväll är styrd av statliga förord
ningar och ramar. Det innebär till 
exempel att VPK vid ett aldrig så 
lyckligt resultat i kommunalvalet 
inte kan införa socialismen lokalt 
i Lund. Men det är därför inte 
oviktigt vem som har majoritet i 
fullmäktige! 

Ledamöterna är placerade i ålders
ordning. VPK har förgäves föresla
git partigruppering. Det senare 
skulle underlättajobbet för grupp
ledarna eller inpiskarna. Nu tving
as de kommunicera med sina par
tigrupper med hjälp av ett utveck
lat teckenspråk. 

Å ldersqrdningen bryts av tjänst
görande suppleanter. Annars häc
kar närvarande, icke tjänstgörande 
suppleanter på bakersta bänken. 

Ordningen bryts också av presi
diet. Enligt etablerad princip är 
ordföranden och förstevicen bor
gare medan andrevicen företräder 
oppositionen. Vid ordförandebor
det sitter också en opolitisk (?) 
sekreterare. 

Omröstningar går till så att pre
sidiet ropar upp ledamöterna i 
omvänd ordning, från Jönsson till 
Ohlsson. En röstning tar därför 
rätt lång tid och är sällan populär. 
För åhörarna är den ett utmärkt 
sätt att identifiera ledarn öterna. 
En teknokratiskt sinnad social
demokrat har föreslagit voterings
maskin. 

D en genomsnittlige ledamoten 
tillbringar bara en del av samman
trädestiden i salen och resten i 
foajen, där han/hon lyssnar (?) på 
debatterna via det utmärkta hög
talarsystemet. I foajen serveras 
förfriskningar men bara åt leda
möterna, inte åt åhörarna. Det är 
därför som det serviceinriktade 
VPK ibland skickar ut en kaffe
patrull. 

Christine Jönsson (m) . Yngst. 
Det sitter många ungmoderater på 
bakbänken, för MUF hade ordnat 
massuppbåd av trettonåringar som 
fick rösta på nomineringsmötet 
1979. 

Peter Nilsson (vpk). Lugn, 
~älvständig och tänkande person 
med förmåga att ta ner sina parti
kamrater på jorden när fantasin 
flugit lite väl högt. Lastbilschauf
för med en något mer nyanserad 
syn på biltrafiken än andra i 
partigruppen . 

Louise Rehn (m). De äldre hö
germännen brukar vrida sej lite 
olustigt när hon med sockersöt 
röst säger sina reaktionära grodor. 

Ben ny Jön sson (m). Välkam
mad talesman för Milton Fried
man. 

Birgitta Edgerton (vpk). Med 
sin lågmälda framtoning kan hon 
underskattas, men tillhör vpks 
garvade veteraner och är snabb i 
repliken. 

Annika Annerby (m). Snäll 
och ambitiös. 

Margith Svensson (m) . Kör 
sportbil, mycket mer finns inte 
att säga. 

Margareta Dovsjö (s). Sympa
tisk säger de som känner henne. 

Gunlög Stenfelt (vpk) . Guds 
och Sandbys gåva till lunda
politiken, lågmäld, intensiv och 
kunnig, visar vad en bättre kvin
narepresentation kunde tillföra 
det politiska livet. 

Sten Norin (s). Organiserade 
partiets valnederlag. Tung politi
ker, på väg att bli tyngre. 

Lennart Prytz (s). Represen
tant för det växande magisterväl
det i sitt parti. Lärare med fram
toning av käck scoutledare. 

Lars Bergwall (c). Tillhör be
gåvningsreserven. Antikommunist 
av lantjunkartyp: kolla om han 
har stövlarna på sej. 

Henrik Hermeren (fp). Egna 

Claes Göran Jönsson (s). Ett 
äkta barn av den skånska social
demokratin. Delar dennas själv
goda och inskränkta syn på annan 
vänster. Vill upp , verkar det som . 
Har dock flera goda sidor. 

Stig Nilsson (vpk). Sjöman, 
metallare, in tellekt u el!. Ofta väl 
blomstersmyckat språk i inled
ningsanförandena, men kommer 
igen i repliken med raka besked. 
Intet öga i församlingen var torrt 
när han beskrev håligheterna på 
cykelvägen till Dalby. 

Larry Andow (s). En glad gar
<;on som bejakar livet och den tek
niska utvecklingen - skulle vilja 
ha kärnkraft i var villapanna. Hans 
inlägg är ofta mer temperaments
fulla än sakliga, men den mjuka 
karlskronitiskan rundar av det 
hela (alt. : och det töntiga ble
kingemålet gör inte saken bättre). 

Tarcisio Bommarco (vpk). En 
av fullmäktiges få verkligt goda 

Från J önssol 
Gösta Regneli (m). Ekolog. Då 

kämpar han väl hårt för riktiga 
ståndpunkter i natur- och miljö
frågor? I helvete heller! 

Sven-Bertil Persson (vpk). En 
rikt ig bonddräng (f d). Kan på 
nolltid plocka det väsentliga ur en 
bunt handlingar. Snäll brumbjörn 
men akta er om han blir retad. 

Kajsa Theander (vpk). Även 
representant · för Klostergården. 
Späd i gestalten, envis som syn
den, klar i tanken och vass i tung
an. 

Lars V Andersson (c). Repre
senterar den lite modernare och 
mera upplysta centern. 

Sonja Brage (s). Aktiv i Safe 
och den något bleksiktiga väns
tern i Lunds socialdemokrati - de 
lyckas liksom inte nå ända fram. 

Rolf Ni/son (vpk). Vpk Lunds 
svar på Per Albin Hansson. Folk
kär politiker som trots otaliga 
saker att sköta alltid kan ses på 
stan i vänligt samspråk med en 
eller annan välj are. 

F ullmäktige tillämpar numera ett 
slags sudden death: vid midnatt 
bryts överläggningarna och åter
upptas nästa dag. Ordföranden 
kan visserligen manipulera med 
detta (har gjort så förr), men bli 
inte förvånade om kvällens debatt 
ajourneras. 

På läktaren sitter dels åhörare, 
dels journalister. Malmötidningar
nas lundasidor går tidigt i press, 
så referaten brukar bli rumphugg
na. VB har tyvärr ännu längre 
pressläggning men planerar för
bättring. 

l den vackra urnan framför pre
sidiet förvaras askan efter avlidna 
fullmäktigeledamöter. Frid över 
deras minne! 

åsikter, flera gånger överkörd av 
Sverker O. 

Barbro Grevholm (fp). Ratio
nell, nykter och självständig , upp
åtgående. Inlevelsen i andra kvin
nors situation är kanske inte den 
bästa - ~älv klarar hon sig ju ut
märkt . 

Gunnar Jönsson (s). Skogs
vård , bussförbindelser eller stads
planer, inget är honom främman
de så länge det gäller Genarp. By
politiker i god mening alltså. 

Thomas Schlyter (vpk). God 
pedagog som kan få t o m borgar
na att lyssna. Har det för Vpk 
Lund så karaktäristiska lustfyllda 
förhållningssättet till kommunal
politiken. 

Anders Ek (s). Pratglad, något 
omständlig. Satsade sin politiska 
energi på att införa voterings
maskin, förlorade. 

Lennart Ryde (m). Lär aldrig 
ha haft ett hederligt arbete. Ingen 
annan i partiet ville ha kommunal
rådsjobbet när det begav sej. 

talare - behärskar den latinska re
torikens alla knep. Det han säger 
är ibland kontroversiellt och alltid 
tankeväckande. 

Sverker Oredsson (fp). Kom
munalråd, budgetdebattens cent
ralperson, Lunds ledande politi
ker. Behärskar skickligt hela ska
lan : nykter saklighet, upprörd in
dignation, frisinnad folklighet, 
småländsk sparsamhet. 

Thomas Frennstedt (fp). En 
kapacitet, sköter kommunalpoliti
ken med vänster hand. Står i stäl
let för sambandet med det utom
parlamentariska arbetet på SE
banken . 

Ingegerd Göransson (s). Oppo
sitionsråd, ytterst kompetent och 
saklig i debatten, men kanske lite 
väl klämd av de tunga pojkarna. 
Fungerar tyvärr ibland som kvin
napolitiskt alibi i s-gruppen. 

Annicka Lundquist (s). Lär vi
sa radikalism internt, men tiger 
(och lider?) i fullmäktigesalen. 

Viola Nyström (s). En av de s-

s partier 
Centerpartiet 
Med sina 8 platser i fullmäktige är 
centern Lunds minsta parti, och 
utsikterna för tillväxt är väl heller 
inte de bästa. Bakom centern i 
Lund står i första hand folk i de 
s k byarna, dvs Dalby, Sand by , 
Veberöd och Genarp , och det är 
ock så där centern förankrat sitt 
förslag att dela på Lunds kommun 
så att de östra kommundelarna 
blir ~älvständiga. Nu tror väl 
ingen på det , knappt ens centern 
~älv, men det är i alla fall ett sätt 
att visa att partiet är vid liv. Cen
terns aktivitet i fullmäktige är där
emot rätt måttlig både till kvanti
tet och kvalitet. 



kvinnor man skulle vilja att de sa
de mer i debatten och stod för 
sina åsikter även utåt. Då hade 
kanske den socialdemokratiska 
politiken i Lund sett annorlunda 
ut. 

Margareta Teleman (s). En av 
fullmäktiges personligheter, inte 
oomstridd i det egna partiet. Skäl
ler stundom som en bandhund på 
kommunister. Bor långt ute i 
öster nånstans vilket gett henne 
smeknamnet "Mor i Busken". 

Karl-Erik Lindqvist (s). Skarp 
när han nån gång säger nå t. 

Inga-Margareta Z ettervall (m) . 
En dam av värld som med den 
mest utsökta älskvärdhet serverar 
giftigheter om vpk. Engagerad och 
rakryggad i stadsmiljöfrågor. 

Birger Rehn (s). Oppositions
råd, huvudtalesman för sitt parti. 
Naturliga politiska instinkter som 
visserligen ofta leder honom fel, 
men som ger honom förmågan att 

Per Lundgren (s). Fullmäktiges 
showman och charmör, en sam
mansatt man som ena stunden 
kan läsa lusen av de jävla kom
munisterna och den andra vara 
den bäste stridskamrat. Ibland svi
ker omdömet: åt som ensam so
cialdemokrat invigningsmiddag på 
Grand. 

Nils-Arne Andersson (c). Kom
munalråd. Ett visst bondförnuft 
men full av konservativa och helt 
säkert omedvetna fördomar. 

Biddy Nilsson (s). En avgrund 
skilj er henne från diverse manliga 
politikerbroilers. Synd hon inte 
talar oftare. 

Nils Malmer (fp). Professor i 
ekologi som verkar lite malplace
rad i den här biotopen. Lite klent 
med civilkuraget kan man tycka 
när han på punkt efter punkt sak
ligt motiverar sitt stöd för sitt för
slag, varpå han ansluter sig till den 
borgerliga avslagslinjen . 

Ebba Lyttkens (fp). Kan gott 
tänka sej att bli kommunalråd ef
ter Sverker O. Vi känner folkpar
tister som bleknar vid tanken. 

Olof Nordström (m). Reko id
rottspojke från Småland som av o
lyckliga omständigheter hamnat i 
politiken. Det är han som är an
svarig för de dåliga omklädnings
rummen på Högevallsbadet. 

Curt Ohlin (m). Medlem av 
byahögern, den samling herrar 
som då och då känner behov av 
att fara in till stan och rensa sce
nen när Ryde & co klantat till det. 

Börje Lövkvist (s). En företrä
dare för den klassiska lundatradi
tionen av radikala naturveten
skapsmän. Kan vid tillnille visa 
det klara förstånd och omdöme 
som känns så befriande i allt tyc
kandet. 

Rune Tofternar (s). Snäll och 
vällite indolent. 

Olof Lindgren (fp) . En fridsam 

1 till Ohlsson 
med en handviftning sopa undan 
argumenten från ett halvdussin 
borgerliga akademiker. 

(Lars) Bertil Göransson (c). En 
riktig bonde. På kant med partiet 
och går snart. 

Marie Nordström (fp). Helt 
anonym. Men in i riksdagen kom 
hon. 

Ingvar Amilon (c). Centerns 
uppsving på 70-talet förde fram 
en del personer till positioner som 
de normalt inte skulle ha nått. 

Sigbrit Ramkvist (m). "Och nu 
vet jag inte alls vad jag skall göra, 
och vad j ag skall tycka och tänka 
... alltsa blir jag tokig då, det lo
var jag." (Ur en debatt 1980.) 

Geirid Fiskesjö (c). Tänker in
te alltid så klart och rakt, men res
pekterad för ~älvständiga åsikter. 

Nanna Nilsson (s) . Ytterligare 
en av de kvinnor som dessvärre in
te får komma till sin rätt i s-grup
pen, När hon talar är det i kraft av 
egna erfarenheter och det är värt 
att lyssna på. 

Socialdemokra tema 
Med 23 platser är den socialdemo
kratiska gruppen den största i full
mäktige. Men det märks inte sär
skilt mycket i debatterna: det 
brukar vara fyra-fem personer 
som står för debattinläggen -
några tunga pojkar, några coming 
men, någon äldre statsman och så 
kvinnan som kvinnorepresentant, 
Ingegärd Göransson. 

Socialdemokraternas politik i 
Lund kan inre med bästa vilja i 
världen karaktäriseras som en sär
skilt aktiv oppositionspolitik -
här finns inte mycket av de radi
kala tendenser man kan möta in
om partiet i andra delar av landet. 
Visst kommer det att höras en hel 
del muller i budgetdebatten - (s) 
vill ha lite mer av allting utan att 
spara nån annanstans och kräver i 
stället en höjning av kommunal
skatten. I vardagslag brukar det 
gå bättre att kompromissa med 
borgarna, särskilt när det gäller 
byggnads- och miljöfrågor. 

Gunnar Albrektsson (s). God 
representant för den genuina ar
betarrörelsetraditionen i Lund. 

Curt Carping (m). Rätt obe
haglig framtoning . Rektor , fast 
till sin sorg bara över en "yrkes
skola". 

Helmer Lundgren (s).? 
Sven Jönsson (c). Hans ande 

svävar i trygg närhet av fasta mar
ken (som ju är extra platt ute i 
Veberöd där han bor). 

Gunnel Frosteli (m). Gjord e 
ett hedervärt arbete som ordfö
rande i sociala centralnämnden. 

Sven-Erik Jönsson (s). Fackli
ga meriter. Tillhör den minskande 
gruppen LO-anslutna bland social
demokraterna. 

Arne Annmo (fp). Frisinnad, 
frikyrklig Alfa-direktör. Uppskat
tad efter förtjänst av de anställda 
som utsätts för de årliga bespa
ringskampanjerna då kostnaderna 
för gem och gummiband ska hål
las nere. 

Moderatema 
Moderaterna står för tyngden i 
den borgerliga gruppen med sina 
16 mandat. Men det är inte bara 
antalet platser som gör det utan 
ock så den fasta ideologiska håll
ningen. Här finns inte plats för 
något folkpartistiskt vankelmod 
eller centerpartistisk miljöflirt: 
här härskar den upplysta egen
nyttan, det s k sunda ekonomiska 
förnuftet. Moderaterna i Lund ta
lar för de välbeställda, akademi
kerna och industritjänstemännen, 
den gamla köpmannaklassen och 
avdragsfolket med två bilar och 
vackra rosor i trädgården. Lunda
moderaterna står med mycket få 
undantag för den moderna, libe
·rala sortens konservatism, som tar 
lätt på s k eviga värden - de skul
le förmodligen riva domkyrkan 
om den kunde visas vara olönsam 
och om det kunde ekonomiskt 
gynna intilliggande fastighetsägare 
och sänka kommunalskatten. 

hälsovårdsordförande . Det är enk
lare att nöja sej med de vanliga 
proverna på korven än att göra nå
got åt miljöföroreningar och bil
trafik. 

Bror Arvidsson (m). Inget 
större lju s i Lund, men aktad 
hemma i Sandby. 

Carl Gustaf stenkula (m). 
Äldst. I princip bra att pensionä
rerna har företrädare i fullmäkti
ge, men han kunde väl göra nåt 
mer än bara sitta. 

·Nils Gustavsson (s). Andre vice 
ordförande. Äldre statsman. Ingen 
missunnar honom hans förnämliga 
pensioner och arvoden. 

Ulla Bylund (c). Förste vice. 
Notera hennes goda omdöme med 
den aktuella middagen på Grand. 

Per Håkan Ohlsson (m). Bok
tryckarn kallad. Sitter vid klub
ban längst fram och försöker se 
ut som om han tillvunnit sig all
män aktning och respekt . Lägg 
märke till de misslyckade skäm
ten. 

Vänsterpartiet 
kommunisterna 
Återigen ingen stor grupp, bara 9 
platser, men i fullmäktige verkar 
de fler genom att de konsekvent 
tillämpar en fördelning av ären
dena så att arbetet delas mera 
rättvist. Arbete blir det nämligen 
genom att Vpk i Lund får stå för 
mycket av den för demokratin så 
viktiga rollen som opponent, 
ifrågasättare. (Hållningslös oppor
tunism säger de andra partierna.) 
Det innebär att Vpk ofta får föra 
fram synpunkter och opinioner 
bland människor i Lund som för
visso inte är kommunister, men 
har svårt att få sin stämma hörd 
på annat sätt. Sånt tar tid i full
mäktige, och till det kommer att 
Vpk hålls utanför ett antal kom
mitteer och arbetsutskott där bor
gare och socialdemokrater i ~älva 
verket fattar många av de avgö
rande besluten - också i budget
frågor. Bli alltså inte förvånade 
om de andra partierna tycker att 
Vpk-arna pratar för länge, blandar 
sig i saker som de inte har att göra 
med eller är opportunistiska. 

Byggnadsnämnden beslöt i ons
dags begära nybyggnadsförbud för 
kvarteret Ugglan som vi skrev om 
i förra VB. 

Det betyder att åtminstone 
byggnadsnämnden inte vill ha 
några radhus där. SAP och Vpk 
hade krävt nybyggnadsförbud 
redan vid förra mötet, och nu 
talade centern för det gröna i 
kvarteret. Folkpartiet höll tyst 
med och endast moderaterna 
stödde stadsbyggnadsdirektören . 
Han ville låta Sigeholt Byggare få 
bygga sina sju radhus - antagligen 
för att inte stöta sig med stadspla
nearkitekten Gunnarsson, vars 
kontor hade ritat husen. 

Utskälld 
skjutbana 
utställd! 

Just nu är stadsplanen för kort
hållsskjutbanan vid Sankt Hans 
backar utställd. Det innebär att 
vem som helst kan gå och titta 
på planen, och framföra synpunk
ter på den. Formellt är det för
stås bara »sakägare» som beaktas, 
men det finns ju många som i sak 
berörs av detta hårt kritiserade 
förslag . Inte minst bostadsrätts
innehavarna på Skarpskyttevägen, 
som tidigare agerat mot skjutba
nan. 

stadsplanen finns på byggnads
nämnden, Byggmästaregatan 4 
och ska också finnas på stadsbib
lioteket. 

Före den 4 december ska man 
ha yttrat sig. 

Folkpartiet 
Ingen stor grupp, bara 9 mandat, 
men i kraft av sina företrädares 
talarförmåga så hörs den en del i 
fullmäktige. Folkpartiet i Lund är 
s a s borgerligheten med mänsk
ligt ansikte - politikerna i den 
gruppen kan ofta visa sig förstå
ende för både det ena och det 
andra. Det är också den grupp 
som är generösast när det gäller 
partidisciplinen - i vissa mindre 
frågor är det fri röstning. Men när 
det gäller tyngre, symboliskt eller 
ekonomiskt viktigare frågor, så 
ställer man solidariskt upp i den 
borgerliga fållan. Folkpartiet · i 
Lund har skakats av många mot
sättningar och fler lär det bli - av
hoppen duggar till miljöparti och 
moderater. 
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Victor Jara 

Rappakalja 

KHF :s ledare i VB nr 3 7 är en 
besynnerlig provkarta på diverse 
olika politiska synpunkter på ditt 
och datt. Det som tar priset i 
denna rappakalja är följande argu
mentation: "Att skära på hög
skolan är extra vansinnigt, Sveri
ges försteg är just vårt höga kun
nande och en väl utvecklad tekno
logi." - Sveriges försteg ? ? En 
gammal kosmopolit och f d 
trotskij ist tar sig för pannan. I 
detta sammanhang kan Sveriges 
försteg inte betyda annat än några 
Sverigebaserade, högteknologiska 
transnationella bolags relativa för
språng gentemot andra sådana bo
lag baserade någon annanstans, 
eller gentemot stater i den s k 
tredje världen. H ur i H -te kan 
kommunister i sin argumentation 
åberopa sig på ett chauvinistiskt 
ställningstagande i rivaliteten mel
lan olika nationella kapital? Eller, 
var har alla diskussioner om den 
nya internationella arbetsdelning
en, om inriktningen av u-hjälpen 
osv, tagit vägen? 

Joachim Retzlaff 

AMNESTI-GALA FÖR 
URUGUAY 

6 december Folkets Park 
kll7-0l 

Försäljning av material. 
Bokbord 
Latinamerikansk mat, och 
dryck etc. 
Program: 
Dan Tillberg Band 
Bluesblocket med Peps 
BluesAnnicka och 
Blueswanees 
Bonneville 
Midvinter 

Biljettnumret gäller som lott
sedel till en Jörgen Fogel
quist tavla. 

Arr. Föreningen Uruguay, 
medarr.ABF. 
Biljetter:30kr Bokcafet och 
V pk. 

28 november anordnas i 
Fokets Park mellan 

14 och 24 en stor 
to r J ara Festival. F estiva
arrangeras av Victor Jara 

turförening i Lund, ABF, 
KU-Lund samt SSU-Frihet. 
Många artister, både svenska 
och latinamerikanska 

där a t t dela med sig 
av sin kultur och sin musik. 

Victor Jara var en av sitt lands 
främsta och mest uppskattad e 
sångare när han bara några dagar 
efter militärkuppen i Chile 
mördades, endast 33 år gammal. 

Hans sånger har efter 1973 spri
dits i stora delar av världen , 
mycket tack vare de chilenska ar
tister och musikgrupper som gick 
i exil efter militätkuppen, t.ex. 
Quilapayun, lnti-Ilimani och 
Isabel Parra (Violeta Parra dot
ter). 
Isabel Parra i Lund 

Isabel Parra befinner sig just 
nu i Lund och ska delta i Victor 
J ara festivalen. I sabel är en liten 
kvinna , med stor skärpa och 
mycket allvar i rösten. På frågan 
om inte kampen känns hopplös, 
svarar hon : »Man tänker inte på 
hur avlägset målet är, det är nå
got man måste gör~ , och vi vet 
att vi har rätt . Vi kommer ald
rig att vila - aldrig att förneka 

Eftermiddag på Konsthallen 
för barn och vuxna! 
Radioreportern och författa
ren Gunilla Myrberg talar om 
sin senaste bok "Kvinnor 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 sånggrupp. 

Konsthallen 28/11 kl 14. 

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

arr. Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund 

och Kvinnocentrum 

17 skyldiga 
17 vpk-kamrater har fortfarande 
inte redovisat sina uttagna Höst
festlotter. Om inte pengarna har 
kommit in inom 10 dagar så 
skickar Höstfestkassören ut krav 
plus faktureringsavgift till de be
rörda. Betala alltså in pengarna 
till: V pk Lunds Höstfest 
pg 50 93 22-4. 

historien.» Det finns en stor styr
ka i det hon säger, som växer ur 
en stor livserfarenhet. Patricio 
Castillo, som ackompanjerar 
henne, tilläggen>Vi bär Chile med 
oss hela tiden, trots att vi inte 
varit där på 8 år. Chiles problem 
är våra. Och inte bara Chiles, utan 
al la förtryckta människor i hela 
världen.» 

Victor Jara gruppen 
Några andra chilenska artist.fr 

som befinner sig i Lund i dagar
na - också inför Victor J ara fes
tivalen, - är Victor J ara gruppen . 
Gruppen bildades 1975 i Ungern, 
där medlemmmarna lever i exil. 
Två av dem har tidigar spelat 
tillsammans med Victor Jara. Det 
är deras första besök i Sverige, 
men de har rest omkring och 
uppträtt mycket i Östeuropa. 
»Där är intresset mycket stort för 
latinamerikansk musik och latin
amerikanska problem. Vi blir 
emottagna med 'öppna armar'», 
säger Emilio Fernandez, en av 
medlemmarna i gruppen. 

Kulturutbyte 
Arrangörerna är övertygade om 

att det blir en mycket fin festival, 
och vill inbjuda både svenskar och 
latinamerikanare att besöka festi
valen för att visa hnr positivt och 
viktigt det är med kulturutbyte 
mellan olika folk. 

lunds folkets'Pazok 

Grus i Dojan 
Pierre Ström 
Collasuyo o. Kjarkas 
Victor Jara-gruppen 
Isabel Parra o. P.Castillo 

Fredag: 
VA !JVQ !Dan tillberg på Små

lands 22 .00. Skaffa era AHA-upp
levelser på Fredmans i Malmö 20. 

Lördag: 
:!JV A !JVQ Konsthallens barn
test 14.00 versus Victor }ara
festival i Folkparken kl 14.00. 
The Kinks på Olympen kl 19. 

Söndag: 

,!)y A !J VQ (Lunds Nation). 
Sövdesjöns fågelliv med Lufs. 
Zoo fy s 9 .00. I storformat: Sov
jetartisteri 16.00,19.30 på stads
teatern. I miniformat: mimclown 
Lis Hellström på KV :s teater
studio , MårtenstorgeL 

Kompol har möte måndagen den 
30 nov kl 19.30 på partilokalen, 
Bredgatan 28. 

APPELLMÖTE och namninsam
ling till stöd för FDR, El Salvador 
lörd 28 nov kl10-13. Mårtenst. 

YRESGÄSTFÖRENINGEN: 
och hyresgäströrelsen 

dec kl 18.30. Stadsbibl. 
studiecirkelrum 4. Ini. 

"'-"u~"v"KESTERN repeterar sön 
kl 19.00 OBS! på Palaestr 

IF: Träning på !Lerbäckssko-
lörd 28 nov kll6.00. 
· SÖNDAGSSKOLA: mötet 

på söndag är inställt. 

Biljetter:30kr för hela dagen 
Arr. :ABF, KU, SSU-Frihet 
samt Victor Jara föreningen 

RÄTTELSE: »Milöpartiet» på si
dan l skall naturligtvis vara 

._---------------1»Miljöpartiet», om nu någon trod

SÄTTNING 
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 andra skrif
ter! Du kan antingen hyra maski
nen och skriva själv (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. 

de_ något annat. 

Veckans redaktionsutskott var: 
Lars Borgström, Jan Hindersson 
samt Kristina Lanthen. 

:Mårten Duner, Inger 

för nästa 
Teleman på 

Hemma
Rectangle


