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Fredagen den 5 februari 1982. Delegation från Vpk-Lund 
i kamratliga överläggningar 
med partiledningen 

I förra veckans VB rapporterade vi om att ett par medlem
mar i V pk-Lund skulle resa upp till partiledningen i Stock
holm och lägga fram Vpk-Lunds synpunkter i de diskus-

sioner som förts på senare tid om utvecklingen i Polen, 
Vpk:s relationer till de statsbärande kommunistpartierna i 
Östeuropa och den s. k. *tredje vägen till socialismen». 

VB-red ringde upp Gunnar 
Stensson , en av deltagarna i V pk
Lunds delegation, och frågade hur 
det gått i Stockholm: 
- Vi fick träffa Bo Hammar 

(Vpk :s internationelle sekreterare) 
Ingemar Andersson (chefred på 
Ny Dag) och Karin Månsson (Ny 
Dagmedarbetare, partistyrelse
medlem och f.d. Lundabo). 

Vi presenterade det dokument 
som vi kommit fram till på kom
munmötet (se förra VB). Bo Ham
mar menade att de här tankarna 
låg ganska nära hans egna och 
även stämde rätt bra med de syn
punkter som förts fram av Lars 
Werner och C-H Hermansson, bl. a. 
i intervjuver i Ny Dag. Vi disku
terade också det italienska kom
munistpartiets analys av Polenfrå-

gan och fann att den också stäm
de ganska bra med våra åsikter. 

Vi från Vpk-Lund menade att 
ett klart och tydligt ställningsta
gande i de här frågorna innebär 
ett ideologiskt upp brott från den 
sovjetiska modellen och som kon
sekvens härav ett avbrytande av 
förbindelserna mellan vårt parti 
och kommunistpar tierna i Öst
europa. 

>>ett ideologiskt 
uppbrott från den 

sovjetiska modellerv> 

Men Bo Hammar ville inte 
fokusera diskussionen i partiet 
på ett brytande av förbindelserna . 
Han ville istället ha en sakdebatt 
om de missförhållanden som 

finns. Han menade att man bör 
upprätthålla kontakter i någon 
form, t.ex. i konkreta frågor som 
freds- och miljöfrågor. Bo Ham 
mar tyckte också att uttrycket 
»den tredje vägen» (som massme-

»V pk har sedan länge 
färdats på den 
tredje vägerv> 

dia snabbt hakat på) inte skulle 
betonas alltför mycket. Han 
ville istället visa på kontinuiteten 
i partiets ställningstaganden. Från 
och med Hermansso nepokens in
ledning 1964 och framåt har Vpk 
varit ett »svenskt» parti , som be
känt sig till en demokratisk socia
lism, flerpartisystem, oberoende 
av stormaktsblock osv. Vpk har 

redan länge fårdats på den »tredje 
vägen», menade Bo Hammar m. 
fl. Bakom denna lite försiktigare 
attityd ligger väl hänsyn till en 
viss oro hos en del äldre partikam
rater inför tal om en »ny linje» 
och liknande. 

Vi pratade också om den mass
mediedebatt som varit, där vi för 
vår del menade att den varit posi
tiv. Den har klargjort för sympa
tisörer och väljare var partiet står 
någonstans. 
- Hur kommer Vpk-Lund att 
agera vidare i de här frågorna ? 

- Vi kommer att fortsätta studera 
dem och även fram ställa en 
broschyr om den tredje vägen. 

Västgötaklimax i delningsfrågan 
eller När ska sossarna bestämma sig? 
En västgötaklimax! Så kan man sammanfatta resultatet av 
partiöverläggningarna i onsdags om Lunds eventuella delning. 
Socialdemokraterna, som för en månad sedan begärde bord
läggning för att de inte hade bestämt sig, meddelade att de 
fortfarande inte hade bestämt sig i frågan! Nästa sammanträde 
blir nu den tredje mars. 

I den kommunala utredningen 
om kommundelning går man 
emot en sådan. Man skriver att 
»Romele kommutl)) inte har nå
gon naturlig centralort och att 
dess invånare är helt beroende av 
näringslivet i Lund. Det fmn s 
inte heller någon gammal natur
lig gemenskap mellan Dalby, S 
Sandby, Genarp och Veberöd. 
Och man menar också att det 
skulle V<lfa »en smärtsam process 
att bryta upp den gemenskap 
som vuxit fram mellan Lund och 
de östra kommundelarna». 
-Tydligen är frågan mer politiskt 
känslig än vi tidigare trott, kom
menterar Vpk:s Rolf Nilsson.Både 
socialdemokrater och moderater 
verkar vara rädda för att förlora 
röster i de östra kommundelarna 

pga sitt motstånd mot delningen. 
Sossarna ville inte ta ställning nu 
för att de ville diskutera frågan 
ute i sina lokalorganisationer 
i »byarna». Moderaterna ville gå 
ut med information först och sen 
undersöka stämningarna med en 
sociologisk undersökning. Cen
tern är ju för delning, 9ch vill ha 
en kommunal fo lkomröstning_ 
om detta i samband med valet i 
höst. 
- Det verkar j u vara ett bra sätt 
att fiska röster. Men V pk då? 
- Vpk menar att utredningen 
alltför starkt betonar det negativa 
med kommundelningen. Motargu
menten är inte så starka att man 
kan säga nej om majoriteten av 
de som bor i de östra kommun
delarna uttrycker att de v il/ bilda 
en egen kommun. 
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att centerpartiet riskerar stora för
luster i höstens val och att man i 
Lunds stad står på gränsen till ut
plåning. Det är huvudskälet till att l 
lundacentern febrilt sökt en egen 
profilfråga. Man har hittat den i 
kommundelningen. 

Men oavsett det partitaktiska 
upphovet finns det anledning att ta 
frågan på allvar. En nyligen fram
lagd utredning visar ju att »Romele 
kommun» skulle bli en fullt bär
kraftig enhet . Utredningen räknar 
upp olika argument för t:h mot en 
delning. Om de senare kan i alla fall 
sägas att de inte utgör några avgö
rande hinder för en självständighet 
åt de östra kommundelarna. 

Ekonomiskt sätt skulle ju »gamla 

Kultur och 
hyreshajar 

Jean Sellem eller Åke Arenhill? 

Vad de fria grupperna är för tea
tern är Jean Sellems Galleri S:t Pet
ri fÖr konstlivet i Lund. Det är vis
serligen bara i undantagsfall jag be
griper vad h·an vill säga, men han sä
~r det med sådan energi och upp
finningsrikedom att man måste falla 
till föga . Femtontusen är vad borg
arna vill ge honom i stöd och det 
betyder att han måste packa ihop. 
Det är mindre än en hundradel av 
~ad institutionskonsten, dvs Konst
flallen, får för sin verksamhet. Han 
borde få mer ochjag kan t.o.m. tän
ka mig att dra in en och annan 
konsthallsutställning med Åke A
renhill för att göra det möjligt. 

Bokcafe't 

tern är dels dåliga på att sköta affä
rer , dels har vi slutat köpa böcker. 
t.~en något litet ord om fastighets
agarens roll kunde där väl ha stått 
och något om det systematiska 
krassandet av skyltfönstren som till 
slut gjorde att det hela såg ut som 
en befäst borg? 

Fastighets- och kulturpolitik 

Och när jag tänker på jur. kand. 
Leif Thelandersson, välkänd profil i 
Lunds studentliv i böljan på 60-ta
let och gammal lumparkompis till 
mig, blir jag också förbannad. Ger 
man pengar till S :t Petri är det att 
kasta dem i Thelanderssons gap. 
Vad ska man med kulturpolitik , vad 
betyder kommunalpolitisk verk
samhet när fastighetsägarna ändå 
har sista ordet? Vem står bakom 
honom, vem förser honom med ka
pital? Deklarerar gör han naturligt
vis mte, det blir billigare att skön
taxeras. J ag inser plötsligt att vår 
vardagliga reformism har sina be
gränsningar. Det är oacceptabelt att 
hus ska få ägas av folk som inte bor 
i dem. Ner med fastighetskapitalet! 

Lucifer 
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En marxistisk och f~mirustisk am.lys 
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Lund» tjäna på affären och inte hel- AL 
ler i övrigt skulle väl konsekvenser
na bli negativa - därtill kommer att 
det skulle bli en säker s- och Vpk
majoritet, vilket är viktigt även om t""-------------..,-....:.:;:=-=:._---------.....1~--------------~ 
det bör skiljas från den formella frå- ALTERNATIVEKONOMI 
gan. N ej, det är i Romele som fram- MED FYRVERKERI 

Anledningen till att galler iet har 
fått det särskilt besvärligt med hy
ran är att fastighetsägaren chock
höjt hyran. Fastighetsägaren, vem 
är det? Jo, samme man som äger 
huset mittemot, mannen som nyss 
fördubblade hyran för Bokcafet. På 
tal om det läste jag naturligtvis Kjell 
Erikssons kloka betraktelse över 
Bokcafets uppgång och fall på Syd
svenskans kultursida i julas. Själv
kritiken var exemplarisk: vi i väns-

emot ligger det en del i styrelsens 
påpekande att den just som vald 
ledning själv bör ta eller på annat 
sätt svara för distriktets uttalan
den. Jag minns från mina egna år 
i DS vilket snäij vi hade att kom
ma till rätta med sedermera Apk
arna och deras vildvuxna uttalan
den. 

tiden skulle bli mera osäker. De pa
rasitära villaorterna har onekligen 
sett sina bästa dagar och nu väntar 
dem bekymmer av olika slag, be
kymmer som väl alla ytterst bottnar 
i att de har för få arbetsplat ser. 

Men de som i sista hand bör få ta 
ställning till framtiden med dess ris
ker och löften är i första hand de 
berörda, dvs de som bor ute i öster. 
Anser majoriteten av dem efter mo
get öve~;vägande att de vill bilda e
get - ja då finns det inget skäl för 
övriga Lund att sätta sig på tvären. 

Därför stöder Vpk kravet på en 
folkomröstning i .frågan om huruvi
da Lund ska delas. 

F öretagsekonomiska institutionen 
vid Lunds universitet har v i alltid 
trott vara en plats för käcka gos
sar med d iplomatportfölj i hand 
och aktieklipp i blick. Men Inte 
ens den gAr tydligen säker för 
strömningarna i tiden. Nu i helgen 
(med börja'n i gär torsdag) anord
nar ett par forskare vid institutio
nen ett internationellt seminarium 
med representanter för olika for
mer av kooperativ och andra al
ternativa ekonomiska verksam he
ter. Det kommer ocksä att bli vis
sa kulturella inslag som teater 
och fyrverkeri. Enligt uppgift ska 
all mänheten fä tillträde i män av 
plats i stadsbibliotekets hörsal. 

HARPV Ht>~ A.,...,..-
M A N Tilll-A R OM e::r-;
N'<rT SPÖKE. SOM 

~R l"ie:t\.C>M EUR.OP,I\. 2 

/ DE.. T HADE .J,.•;Go 
\.N<:;;e:~ AN IN 6 ON' 
VAR.FbR.. DE...! 2 . 

""-... 

NAN DJÄVLA ORDNING 
VB berättade i förra numret om 
hur Vpk-Skånes arbetsplatsut
skott blivit åthutat av partiledoin
g~n (indirekt) och distriktsstyrelse 
for ett uttalande med anledning 
av Polen. VBs sympatier ligger 
tydligen hos utskottet. 

Det gör ·mina också vad be
träffar uttalandets innehåll. Där-

p~ ÄR FUL-.LSTÅfVC> I~T 
DI.SC.\PWNL..bE:.TI p..J: 
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. Det är praktiskt att hålla sig 
t~ll re~ler och praxis. DS och par
tiledmogen har själva syndat mot 
detta och det är väl inte mer än 
rätt att de får sota för det. 

Politiken är ju förmer än para
~afer och det är smart att utnytt
Ja den status som i Vpk ligger i 
begreppet "arbetsplatser" . Men 
det finns då ingen anledning att 
bli särskilt purken över kritiken. 

Gunnar Sandin 

PRECI.S.I c: 
T'1'ST .I HA.f< 
HAN• ....Ju _! 



Lund behöver en BARNOMBUDSMAN! 
l ett följebrev till den här 
artikeln skriver Gertrud An
jung att hon först erbjöd den 
till Sydsvenskan, som cjock 
ville stryka några meningar 
som kritiserade en centerpar
tistisk och en moderat politi
ker. "Varvid jag bad att få 
tillbaka manuset, ovan som 
jag är vid att b li censurerad". 
Artikeln i Veckobladet är oav
kortad. 

DAGLIGEN omhändertas barn 
»för samhällsvård» i Sverige. I all
mänhet sker detta under mycket 
tragiska omständigheter för alla 

inblandade. Familjen är i många. 
fall utsatta för socialarbetamas 
godtycke och därför i stort behov 
av stöd och hjälp. En kommunal 
barnombudsman hade ofta kun
nat utgöra ett verkligt stöd i en 
sådan situation. 

Som nybliven ledamot i Lunds 
kommunfullmäktige motionerade 
jag år 1979 om inrättande av en 
tjänst som barnombudsman i 
Lund. Jag hade då suttit under tre 
år i en social distriktsnämnd (f d 
barnavårdsnämnd) och många 
gånger önska t att det funnits en 
barnombudsman att tillgå. Jag ha
de också - 1979 var Internatio
nella Barnåret - deltagit i ett an
tal seminarier och konferenser här 
i Sverige och i andra länder, där 
barns situat ion och behov disku
terats. Mitt förslag var genom
tänkt och välmotiverat, tyckte 
jag. 

Jag var naiv nog att inbilla mig 
att ett bra förslag talar för sig 
själv. N.är mina partikamrater i 
folkpartiet på ett gruppmöte ut
talade sig för motionen, trodde 
jag att den skulle gå igenom. Jag 
blev grymt besviken. Då motionen 
så småningom kom till sociala 
centralnämnden resp kommunsty
relsen på remiss, röstade mina par
tikamrater emot den . Faktiskt 
fanns det inte en enda politiker i 
Lunds kommun som ansåg att för
slaget om inrättandet av barnom
budsman var så vettigt att veder
börande stödde det med sin röst. 

Det faktum att mina partikam
rater några månader efter avslags-

beslutet på fp:s landsmöte röstade 
för att kommunala barnombuds
män borde finnas i "Folkpartiets 
Sverige", blev ytterligare lök på 
laxen. Men det lärde mig en del 
om hur politiskt arbete kan gå till. 

I motionen - som jag utarbe
tade i samråd med Rädda Barnens 
barnombudsman (folkpartist, för 
övrigt) - säger jag att barnom
budsmannen skulle kunna hjälpa 
till vid bl a vårdnadsärenden och 
omhändertaganden. situationen 
är som bekant den att samhället 
ger såväl fadern som modern juri
disk hjälp (biträde) vid vårdnads
tvister. Föräldrarna använder ofta 
först nämndens därefter domsto
lens tid (när ärendet behandlas i 
resp instans) till att smutskasta 
varandra och framhäva sig själva 
som goda vård nadshavare. Barn 
(under 16 år) hörs aldrig. Vid om
händertaganden for samhällsvård 
görs undersökningar av föräldrar
nas leverne och ibland även barn
domsförhållanden och uppväxtsi
tuation och äktenskapsproblem 
etc , men väldigt lite av hur barnet 
självt upplevt och påverkats av 
sina hemförhållanden. 

De argument som framfördes 
mot förslaget om kommunal barn
ombudsman (av sociala central
nämnden) var att man visserligen 
höll med mig om min beskrivning 
över hur utsatta barn ofta är, men 
att deras intressen .väl tillvaratas 
av · redan befintliga kommunala 
tjänstemän, dvs kommunala so
cialtjänstemännen. Svaret hade 
författats av kommunens social
direktör , som emellertid inte hade 
diskuterat frågan med de berörda 
tjänstemännen. De socialarbetare 
jag talat med hade stött förslaget 
och ett par sta t liga utredningar 
utmynnar också i förslag om kom
munala barnombudsmän. 

Givetvis kan jag ge många 
exempel på när behovet av barn
ombudsman har känts akut. Jag 
ska nöja mig med två, båda åter
givna med de inblandades gillan
de. 

Efter skilsmässan får mor vård
naden om de två barnen. Far till
döms normal umgängesrätt. Alla 
bor i Lund. Mor låter inte barnen 
träffa far. Far vänder sig till 
nämnden. Inget händer. Far vän
der sig till mig. Jag tar upp frågan 
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i nämnden. Inget händer. Far skri
ver till nämnden igen och igen 
och igen. Inget händer. Barnen 
har nu inte fått träffa far på nära 
två års tid. 

Om det funnits en barnom
budsman hade såväl fadern som 
barnen i mitt exempel kunnat få 
sakkunnig hjälp , moraliskt stöd 
och goda råd. Som enskild politi
ker har jag långt mindre " makt" 
än den enskilde socialtjänsteman
nen. De råd man givit från tjänste
mannahåll har varit att fadern 
"väl kan be om poliseskort". Na
turligtvis vill inte en förälder träf
fa sina barn med polishämtning. 
Som bekant var det den riktiga 
modern som sa till kung Salomo 
inför hotet att barnet skulle delas 
i två bitar mellan henne och den 
framhärdande falska, att då skulle 
denna få behålla det. Modern öm
made för sitt barn och ville inte 
offra dess liv, för glädjen att "få 
rätt". 

Det andra ärendet rör en an
nan socialdistriktsnämnd i Lund . 
Två små barn har omhändertagits 
fOr samhällsvård. Modern har inte 
fått veta vad som lägges henne till 
last. Nämnden har nämligen beslu
tat att sekretessbelägga ett par 
vittnesmål på vars innehåll man li
tar så blint att man fattar ett så 
drastiskt beslut. Trots att man ti
digare inte velat höra på modern s 
åsikter om faderns personlighet 
och lämplighet som vård nad shava
re ("han är inte aktuell som vård
nadshavare" har man sagt) har 
barnen nu placerats i hans vård. 
En moderat nämndledam ot har -
med den utsökta motiveringen att 
"vi är ju partikamrater" - försökt 
påverka (i negativ riktning) ett av 
de tio vittnen modern had e som 
styrkte hennes kvaliteter som 
mor. Ordf fattade på egen hand 
beslutet om omhändertagande 
och såg sedan till att det verk
ställdes utan moderns vetskap. 
Följande hände: Under ett samtal 
mellan ordf och två socialtjänste
män och modern i socialförvalt
ningens lokaler berättade ordf, att 
han beslutat omhändertaga bar
nen och att detta redan verk
ställts. Man hade helt enkelt rul
lat ut barnvagnen där det ena bar
net sov snett bakom moderns stol. 
Först när barnet var utom synhåll, 

berättade man att barnet nu var 
omhändertaget. Modern har där
efter in te ens fått träffa barnet 
ifråga. Modern har sedan fått veta 
att socialtjänstemännen för utom
stående yppat sekretessbelagd in
form at ion om henne. Man försö
ker således undanhålla modern in
formation om nämndens besluts
material , men yppar glatt själv för 
utom stående grava anklagelser 
mot henne. 

Vad gör en ensamstående ung 
mor vars båda barn just tag its från 
henne? Hur försvarar man sig mot 
hemligstämplade anklagelser? Var 
får man hjälp mot socialsekretera
re och socialpolitiker som tror 
mera på två vittnen som inte vågar 
stå för sina anklagelser än på tio 
vittnen som ställer upp med namn 
och adress och förklara sig gärna 
vittna inför domstol? _A t t i all hast 
hitta en lämplig advokat som hjäl
per till att överklaga är sannerli
gen inte det lättaste. 

Ordf i den berörda nämnden 
är centerpartist. Centern som sä
ger sig värna om·den enskilda "lil
la människans" integritet och rätt. 
Ensamstående mammor ska nog 
inte räkna med så mycket stöd 
från det hållet. 

Dessa båda fall visar - tycker 
jag - att det inte alltid är så väl
beställt med vare sig rättstrygghe
ten eller niten att tillvarata bar
nens olika intressen och behov. 
Att det inte räcker med social
tjänstemän i vårt alltmer kompli
cerade samhälle. 

Konsumentrådgivare och kom
munekolog har vi råd med i Lund. 
Inköp av dammsugare och skötsel 
av skogar prioriteras således fram
för barns behov. Och trots att 
Lund har sju (7) utomhu sskjut
banor har fullmäktige åter (oaktat 
stora folkliga protester) beslutat 
avsätta trekvarts miljon kronor till 
ännu en skjutbana. 

Man behöver inte vara fler 
barnsmamma för att fråga sig vil
ka värderingar som styr politiken. 
Det är inte underligt att 28 pro
cent (en! en nyligen publicerad 
undersökning) av de röstberättig
ade tycker att inget befintligt par
ti är att lita på. 

Politikerföraktet är idag ett 
sundhetstecken 

GertrudAnljung 
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NEJ, några borgare får vi nog in te med oss på 

DEN TREDJE VÄGEN 
men kanske Birger R ehn sköter högtalarna? 

I lördags var vi cirka 160 lundabor som demonstrerade för de
mokrati i Polen. I tågets tä t gick inte Lunds kommunistiska 
blåsorkester , trots att den numera på sin repertoar har den 
polska nationalsången, nej demonstrationsledningen hade velat 
ha en så stor politisk uppslutning som möjligt, och då dög det 
inte med en röd blåsorkester i täten. 

Trots att alla riksdagspartier 
ställt upp bakpm demonstratio
nens paroller syntes mest polacker 
och vpk:are i tåget, men Birger 
Rehn (s) gjorde dock en förtjänst
full insats vid slutmötet genom att 
sköta högtalaranläggningen - det
ta trots att han var krasslig. N ils 
Arne Andersson, centerns kom
munalråd, deltog bara i så motto, 
att han höll på att bli överkörd av 
tåget vid hörnet av Södergatan 
och Västra Mårtensgatan - men 
han kom undan även denna gång! 

Efter mötet kom några po
lacker fram och tackade Gunnar 
Sandin med orden: utan er hade 
det aldrig gått. Ja Vpk-Lund visar 
i alla fall att det väl förvaltar sina 
utomparlamentariska traditioner. 

När man gick i tåget föll det 
sig lätt att göra reflektionen , att 
det är snabba växlingar i världs
politiken nuförtiden. Det var inte 
länge sedan Skp:s uppgörelse med 
Sovjetunionens utrikespolitik gav 
upphov till ramaskrin inom väns
tern, det var som om man rört vid 
det allra heligaste (nämligen att 
det kund~ vara si och så med för
hållandena i Sovjet, men deras ut
rikespolitik var ändå progressiv). 
Numera sköts den kritiken bäst 
av Vpk, medan ·Skp tycks ha 
snöat in på fiskegränser , moral 
och vikten av att stärka den svens
ka försvarsviljan. Kineserna har ju 
förresten intagit en förståelsefull 
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Italienskt brödrecept 4~ 
1 kg vetemj öl (1,3 di.Byt evt 
ut 2-3 dl mot graham) 

3 msk salt 
1 pkt jäst (50 gram) 
1 ·msk olja 
4-5 dl mjölk el. vatten 

Rör ut jästen med lite av 
vätskan. Tillsätt ordning 
olja, salt, graham, vete, 
Lät jäsa l en timme. 
Form a degen i tvä aviängs 
plattor eller baka l form. 
Uh jäsa medan ugnen värms 
upp till 275 grader. Grädda 
bröden tills de fär färg. Sänk 
därefter värmen till 150 
200 grader. Grädda l en 
timme. Lät bröden svalna 
inlindade i handdukar. 
Även nybörjare lyckas! 

hållning t ill militärens insats i Po
len, de tycker solidaritet på nå
got vis påminner om kulturrevo
lutionen. 

Burovänster ersätter euro
kommunismen 

Men de italienska kommunis
terna låter sig inte rubbas i sin 
kritik av ortodoxin i Moskva och 
man undrar vart det skall leda. I 
en intervju i Arbetet , demonstra
tionsdagen, säger Rornano Ledda, 
som är en högt uppsatt PCI-leda
re, att han vill ersätta begreppet 
"Eurokommunism" med "Euro
vänster". Till eurovänstern räknar 
han eurokommunister, socialister 
och socialdemokrater. Det är på 
dessa det ankommer arr finna en 
lösning på kapitalismens och sov
jetkommunismens kris. Den ita
lienske kommunisten uppmanar 
också de svenska socialdemokra
terna att, eftersom partiet har ett 
gott internat ionellt rykte , ta ini
tiativet till en eurovänsterkonfe
rens. 

Ja, vem vet, kanske om några 
år kommunister och socialdemo
krater står tillsammans på barri
kaderna och slåss mot tjuvsam
hället, kanske har de då fu nnit en 
annan väg till socialismen än den 
statssocialistiska. Hur som helst, 
den dagen, om den kommer, vet 
vi i alla fall att Birger Rehn kan 
sköta en högtalaranläggning. 

Mjau 

PCI om tredje vägen 
Den översättning som tidningen 
Tempus gjort av det italienska 
kommunistpartiets viktiga doku
ment om den .»tredje vägen>> och 
som VB berättade om i f örra 
numret finns nu tillgänglig t pli 
Vpk :s expedition, B redg.28. 
Läs och lär ! 

VPK om Mårtenstorget 

Ta bort de fasta parkerings
platserna pä östra delen av 
Märtenstorget, kräver Stig Nils
son och Sve n-Hugo Mattsson i en 
Vpk-motion i ful1mäktige. »Par
keringsanläggningar är trafikal
strande eftersom de lockar bi
listerna ti ll sig», skriver mot to· 
närerna. De vill alltsll motverka 
trafik kaoset vid torget genom att 
ta bort de 30 fasta P-platserna 
(utom handlkapprutorna), och 
Istället p lacera cykelställ och park
bänkar där. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

BYRÅKRAT FöRSVARAR SIG 
MOT ANGREPP I VECKOBLADET 

, betande av S-åriga barnomsorgs
planer. I en tid av nedskärningar 
och omfördelningar av den kom-

.....,..__~ munala servicen berör dessa ofrån

I Veckobladet nr 42 1981 fanns 
en artikel som behandlade kom
munstyrelsens beslut att stryka 
en halvtids barnomsorgspsykolog. 
Artikeln avslutas med följande 
"fundering": 

"VB undrar för sin del om det 
inte vore bättre att prioritera bort 
eller omfördela någon av de utred
ningssekreterare på socialförvalt
ningen, vars jobb tycks gå ut på 
att hitta på olika sätt att försäm 
ra barnomsorgen . .. " 

Veckobladet, som vid ett yt
ligt betraktande verkar ha en i öv
rigt initierad återgivning av lokal
politikens händelseförlopp, har 
genom ovanstående artikel med
vetet eller omedvetet förvrängt 
faktiska förhållanden och därmed 
vilselett sin läsekrets. 

Genom artikelns andemening 
kan läsaren få en uppfattning att 
det är kommunens anställda som 
ex beslutar om ned skärning av 
kommunal . verksamhet. Detta 
principiellt felaktiga synsätt, som 
tyvärr kommer till uttryck i 
nämnda artikel, försöker lägga 
över ansvaret för vissa, oftast obe
kväma, beslut på enskilda anställ
da i kommunen. På så sätt bortser 
man ifrån politikernas roll som 
,j)eslutsfattare och uppdragsgivare. 

Därutöver begår ansvariga re
daktörer ett grovt sakligt fel när 
man tror att mitt arbete "går ut 
på att hitta olika sätt att försämra 
barnomsorgen ... " Som utr. sekr. 
på socialförvaltningen arbetar 
man med en mängd olika plane
rings- och utredningsuppdrag, allt 
ifrån enkla rutinärenden till u tar-

BLASORKESTERN repeterar 
sönd. 7/2 pa Palaestra. Kanonen 
song, Engelska marscher, Alabama 
och Spinnerskornas visa. 
VPK l F träning pä Lerbäckssko
lan lö 6/2 kl 16. 
VPK IF :s handbollslag : Match tl 
9/2 kl 20.30 Bollhuset plan B mot 
Ansa (nya som vill spela kan kon
takt Rolf Nilsson tel. 12 90 44). 
K OMPOL ha r möte mllnd 8 feb 
pä partllokalen, Bredg 28. Po litisk 
f räga: Arbetslösheten. 

IB : Manusstopp för nästa nummer 
18/2. 
VPK Öster: s tadsdelsgruppsmöte 
onsd 10/2 kl . 19.30. Lokal: Puben 
Uardavägen 131 (vid Pia). 

komligen även socialförvaltnin
gens framåtsyftande arbete. Men 
att påstå att utredningssekretera
rens arbetsuppgifter endast skulle 
bestå av sådana vittnar om en på
fallande okunnighet hos artikel-
författaren. Om vb-red skulle kon
taktat mig innan artikeln infördes 
skulle de fått veta att arbete med 
olika nedskärningar utgör endast 
en liten del av mina arbetsupp
gifter. T ex har jag överhuvudta
get inte varit inkopplad i det ar
tikeln egentligen handlade om, 
- indragning av en halvtid s barn
omsorgspsykolog! 

Med tanke på dels artikelns 
principiellt felaktiga synsätt om 
beslutsfattande och dels den flag
ranta nonchalans mot en enskild 
anställd inom kommunen som 
VB-red visat vore en förklaring 
på sin plats! 

Tapio Salonen 
utredningssekreterare vid 

Lunds socialför'valtning 

Jo, visst var det en slarvig formu 
lering. Men man kan väl inte alltid 
begära en fullständig analys i en li
ten enspaltsnotis på 20 rader. For
muleringen bygger på en åsikt som 
uttrycktes av uppgiftslämnaren och 
som VB-red gjorde till sin. 

Naturligtvis är det inte tjänste
männen utan politikerna - närma
re bestämt de borgerliga politiker
na - som utformar politiken. Men 
vad tjänstemännen har för sig är 
faktiskt inte heller ointressant. Ett 
och annat av de politiska besluten 

. har väl ursprungligen idekläckts på 
tjänstemannanivå? 

Vpk- Lund har i samband med 
diskussionerna om budgeten uttalat 
att man bör göra vissa nedskärning
ar i den kommunala administrat io
nen. Troligen syftade man dock in
te direkt på Tapio Salonen utan ut
talade sig mer i största allmänhet. 

VB-red 

VECKOBLADET: Allm änheten 
välkomnas till V eckobladets öpp
na redaktlonsmöte. T isdag 9/ 2 kl 
19 pli Vp k-lokalen Bredg 28, All· 
män diskusston om VB samt te 
och kaka. 

REDAKTION för detta nr: 
Kristina Lanten, Jan Hinder
son, Kenny Andersson (som 
även gjort teckningarna). 

Kontaktred nästa gång: Olle 
Teleman, te/: 12 BB BO. 
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