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Fredagen den 2 april 1982 

V pk :s riksdagslistor 
fastställda 
Valet närmar sig. Nu har Vpk fastställt sina riksdagslistor för 
Fyrstadskretsen (Malmö-Lund-Helsingborg-Landskrona) och 
Malmöhus län. Fyrstadskretsens lista toppas, inte oväntat, av 
riksdagsman Jörn Svensson. 

FYRSTADSKR ETSEN 
1. Jörn Svensson 
2. Ewa Wigforss 
3. G u n nar Stensson 
4. Tomas Kareld 
5. Gunnel N ilsson 
6. Kerstin Särensson 
7. Tommie Mäller 
8 . Rolf N ilsson 
9. lannisKonstaninou 
1 O. Margareta Björnsson 
11 . Suzanna Arman 
12. Lars-Erik Stähl 
14. Mats Hoppe 
15. Bengt-O lof Björkenhall 
16. Sten Thelander 
17 . Mon ica Bondesson 
18. Mats Fuchs 
19. Arne Tillberg 
20. Mia Persson 

MALMÖHUS LÄN 

1. Karin Lentz 
2. Arnulf Merker 
3. Karin Karlsson 
4. Hans-Börje Björnk leven 
5. Asa Petersson 
6 . Helmut G läck 
7. Suzanna Svensson 
8. Mikael Bondesson 
9. Doris Andersso n 
10. Per Dahlbeck 
11. Kent Wiberg 
12. Stig Petersson 
13. Lars Andersson 

Jörn Svensson behöver väl 
ingen närmare presentation. Han 
hör till de flitigare i riksdagen. 

Riksdagsledamot 
Logoped 
Lärare 
Klinikföreståndare 
Kontorist 
Barnskötare 
Post iljon 
Bokhandelsbiträde 
Varvsarbetare 
Tryckeriarbetare 
Förskollärare 
Ombudsman 
Metallarbetare 
Tågklarerare 
Läkare 
Postiljon 
Mentalskötare 
Grafiker 
Ba rnskötare 

Malmö 
Lund 
Lund 
Helsingborg 
Landskrona 
Malmö 
Helsingborg 
Landskrona 
Malmö 
Lund 
Helsingborg 
Landskrona 
Malmö 
Helsingborg 
Malmö 
Lund 
Helsingborg 
M al mö 
Lund 

Bokhandelsbiträde Burlöv 
V ättodlare Höganäs 
Vä rdarbetare Eslöv 
Livsmedelsarbetare Bjuv 
Kontorist Kävlinge 
Grafiker Eslöv 
studerande Staffanstorp 
Trädgärdsarbetare Ystad 
Städerska Bjuv 
Barnskötare Burlöv 
Fritidsgårdsföreståndare Eslöv 
Chafför Vallinge 
Socialarbetare Eslöv 

Tvåa på fystadskretsens lista 
står Ewa Wigforss. Hon är logo
ped, har suttit i byggnadsnämn
den i Lund och är aktiv i stads
delsgrupp Väster. 

Tredjenamnet är också från 
Lund. Gunnar Stensson är lärare 
och bor på Klostergården. Han är 
engagerad och kunnig i internatio
nella frågor. VB-läsare minns 
kanske hans Elitreaartiklar i 
höstas. 

Bland Lundanamnen hittar vi 
också en gammal VB-kämpe, Mo
nica Bondesson som är tidningens 
ansvarig utgivare och ekonomi
ansvarige. 

Malmöhus läns riksdagslista 
toppas av Karin Lenz från Burlövs 
kommun, men välkänd i Lund 
som Bokcafearbetare och förfat
tare. 

VB kommer att återkomma 
med kandidatpresentationer såväl 
från riksdagslistan som kommu
nal- och landstingslistorna under 
tiden fram till valet. 

Lösnummerpris 1 kr 

Vpk till Ungern? 
Vpk planerar att sända en 
partidelegation till Ungern i 
vår. Vpk-Lund kräver att par
tistyrelsen tar tillbaka det 
beslutet och stoppar resan. 
"Med hänvisning till militärens 
maktövertagande i Polen och 
partistyrelsens ställningstagande 
att det föreligger ett ideologiskt 
brott med de statsbärande partier
na i Östeuropa, finner vi det 
märkligt att det planeras en 
delegationsresa till Ungern under 
våren", skriver Vpk-Lunds styrel
se i ett brev till partistyrelsen. 

I brevet påpekar man att det 
ungerska kommunistpartiet var 
ett av de första partierna som 
gick ut och stödde den polska 
militärdiktaturen. Vpk-Lund me
nar att händelseutvecklingen i 
Polen inte föranleder någon nor
malisering av relationerna med 
kommunistpartierna i Polen, Sov
jet, DDR , Ungern m.fl . länder. 
" .. . vi kräver därför att ni omprö
var ert beslut och stoppar delega
tions:-esan", kräver Vpk-Lund. 

Kommunal giftfrihet? 
Hälsovårdsförvaltningen i Lund 
har givit ut en trevlig liten 
broschyr, "Till dig som vill 
ODLA UTAN GIFTER" heter 
den. Den riktar sig till amatör
odlare och innehåller småtrevliga 
bilder och korta texter om sådant 
som att man ska lägga upp en 
kompost, vårda sig om daggmas
karna, idka växelbruk, plantera 
persilja och tagetes bland rosorna 
som avskräcklingsmedel mot ohy
ra, och använda "varmvatten och 
nässelvatten i stället för gift
spruta". 

Amatörodlande VB-red tackar 
får den trevliga broschyren (vi 
fick vårt ex på Seger, och den kan 
också fås direkt från kommunen) . 
Vi hoppas att den blir noggrant 
läst på parkförvaltningen och det 
kommunla bostadsbolaget. 

För nu ser väl Hälsovårdsnämn
den till att det blir slut på kom
munens egen giftspridning i par
ker och bostadsområden?! 

Hyresgästårsmötet 

Hyresgästföreningens årsmöte 
blev ett lugnt och snabbt genom
fört möte med relativt litet folk. 

Man antog ett förslag om »hus
ombud» för de som hyr privat för 
att försäkra sig om att de klago
mål som man misstänker finns, 
ska nå föreningen. Vidare antogs 
uttalanden riktade till Lunds 
kommun~ Ta tillbaka beslutet om 
höjningen av lokalhyror. Det för
sämrar ekonomin för ideella före
ningar! Ta ansvar för ungdomsmil
jön : Bort med flipperhallskulturen 
och inrätta fler vettiga fritidsloka
ler. 

HUR Si<A fr!AN KUNNA 
.. ETT BPA f'IASI<-JOBB 
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(Ur Hälsovårdsförvaltningens 
broschyr . G rön bakgrund 
originalet.) 

Rivs & Byggs 

I Lund bör man vidare ta en sis
ta titt på Gamla Mejeriet, som rivs 
endera da 'n efter beslut i fastig
hetsnämnden. Byggnaden betrak
tades som värd mindre än 2 kr av 
Per Lundgren (s). 

I ,<;tället för att bygga i Lund, 
bygger man i Södra Sandby. SIAB 
har erbjudit sig att by~a villor för 
3/4 av normalt pris pa hemligt re
cept. Det är dock ännu ej klart 
om fastighetsnämnden köper gri
sen i säcken. 



USA ut ur Centralamerika 
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I Guatemala och El Salvador rasar 
i dag en våldsam klasskamp. Det 
är en kamp som kan bli både lång 
och därmed oerhört blodig, men i 
bägge länderna kommer de folkli· 
ga och demokratiska krafterna att 
segra. För detta borgar det fak
tum att oppositionen i bägge län· 
derna står enade. 

Kampen har sitt ursprung i det 
politiska, sociala och mänskliga 
förtryck som råder. Att jobba 
fackligt eller jobba för en föränd· 
ring till de arbetandes fördel är 
livsfarligt i dessa länder. Tillgång· 
arna är oerhört ojämnt fördelade. 
Undernäring, analfabetism, en 
stor barndödlighet osv är folkens 
vardag. Bägge ländernas regimer är 
med tanke på det totala förtryck 
som råder att anse som fascistiska. 

USA:s roll 
I bägge länderna finns USA närva
rande. I El SAlvador har USA in
tervenerat med stor användning av 
sofistikerade vapen och med mili
tära rådgivare. Dessutom utbildas 
salvadoranska officerare i USA. I 
Guatemala är det främst genom 
USA-ägda bolag man kan hålla 
folket förtryckt. Det var ju Uni
ted Fruit Company och CIA som 
spelade en stor roll när den demo
kratiska Arbenz-regimen störtades 
1954. USA stöder alltså här , pre
cis som på så många andra håll i 
världen, fascistiska regimer. 

Det är mot den här bakgrunden 
man ska se Reaganadministratio
nens försök att bevisa Kubas och 
Nicaraguas inblandning i kriget s 
El Salvador. Det hela har ett löjets 
skimmer över sig, men är tyvärr 
ändå framgångsrikt. Exakt vari· 
från befrielsefronten, FMLN, får 
sina vapen är för oss omöjligt att 
bedöma. Men man kan konstatera 
att det finns gott om vapen i om
rådet, inte minst på den svarta 
marknaden i USA. Dessutom er· 
övrar man vapen från fienden. 
Hade det funnits gott om nicara
guanska eller kubanska regerings
trupper eller stora vapensändning
ar från dessa länder så hade det 

* 

varit bevisat för länge sedan. Trots 
detta och trots att bevisföringen 
går dåligt är Kubas oc_h N!caraguas 
inblandning en sanmng 1 en stor 
del av borgarpressen och i Sveriges 
Radio. 

Folken i Guatemala och El Sal· 
vador måste utan inblandning, 
själv få form~ sin framtid. Därför 
ska USA ut ur dessa länder. 

Valen 
I bägge länderna har det nyligen 

hållits farsartade val. Med tanke 
på de strider som råder , så är det 
självfallet omöjligt att hålla val 
under ordnade former. Man ska 
också komma ihåg att analfabetis
men är så stor att en majoritet av 
människorna inte kan tillgodogöra 
sig information om valet. ~1ån~a 
människor har inte ens rostratt 
och omfattande valfusk har före· 
kommit. 

I Guatemala har valet redan 
»korrigerats» genom en militär· 
kupp . I El Salvador ~er det ut som 
om två högerextremistiska partler 
till sammans kommer att vinna va
let. Naturligtvis speglar inte detta 
på något sätt vad Salvadors folk 
vill . Man skall komma ihåg att en· 
dast omkring 20% av Salvadors 
vuxna har röstat , vilket innebär 
att mindre än 10% stöder dessa 
extrem istpartier. 

Stöd folkens kamp 
Självfallet har de demokrat iska 

krafterna i dessa länder stöd av 
det socialistiska Kuba och det 
progressiva Nicaragua, ett poli· 
tiskt stöd för en förändring i de
mokratisk riktning. För varje dag 
som går ökar också stödet från 
politiska och religiösa grupper 
världen över. Detta stöd är viktigt 
och kan vara avgörande för vad 
Reagan-administrationen vågar 
göra. 

Vi vill därför uppmana dig: Ta 
uttalanden på årsmöten o dyl , 
stöd de demokratiska krafterna 
ekonomiskt och/eller delta i soli
d~ritet sarbete för dessa länders 
fc1!k . 

Vi vill också påminna om den 
stödfest för El Salvadors folk som 
s tödkommitten för Nicaragua och 
Folk å Rock arrangerar påskafton 
den l O:e april . stödkommitten 
har appellmöte i morgon, 3/4 , på 
Mårtenstorget för att inform era 
om Centralamerika och samla in 
pengar t ill FDR-FMLN i El Salva
dor. 

··pfEST 
pöREL 

sTO . 
Lördagen den l O aprzl 

i Folkets Park. 
Kl. 14: Proteus spelar >>Den lille prinsen av Danmar lo>. 

Kl. 19: Ebba Grön,Mikael Wiehe,Somos,Mario Salazar, 
Zarandonga ,Raices,Macela Borda. 

Ett arrangemang av stödkommitten för N icaraguas folk 
och Folk å Rock. Förköp: Folk å Rock. 

En torsdagskväll i p< 
Vad gör man en torsdagk väll när de t artar sig till ett spännand 
Palme pratar på Stora Salen? Jo, man får gå p å bådadera. Jag b 

Hur man avslår motion er Till en överfylld Stora Sal 
Där pågick behandling av Vpk· Över till AF och en överfylld Sto· 
motioner. Den första gällde fö r· ra Sal, nästan som på Erlanders 
slag om stopp för skjutbanan på tid. I aktion Olof Palme. Här är 
S:t Hans backar. I budgeten finns han i sin idealposition - en Ex-
anslaget 700 tusen: de pengarna pressenjournalist bollar vänligt 
kan användas bättre och fö rresten retsamma frågor till honom och 
är skjutbanans placering olämplig, han kan ta dem på en klackspark, 
menade motionärerna. Det blev och trixa lite däremellan. Stäm-
lite stöd från de andra småparti- ningen var matt, skrev Sydsvens-
erna, centern och folkpartiet, men kans utsände, men det är fel ord . 
socialdemokrater och moderater Publiken - den vanliga student-
kan ju t illsammans åstadkomma publiken i Lund, sedan några år 
en komfortabel majoritet och med sådär 80 procent borgerliga 
gjorde det, som så ofta annars. Så sympatier - är uppenbart intagen, 
var det klart. applåderar och skrattar nästan 

Plats för visioner. 

Skulle inte kommunen kunna 
tänka sig att se om det går att 
i anslutning till skolor, daghem 
etc ha lite hu sbehovsodling av 
grönsaker och potatis? Det frå
gade V pk i nästa motion, osyldigt 
och allmänt lovvärt kan man 
tycka, men herregud vilka aggre
sianer det väckte. Geirid Fiske
sjö som anser sig vara Lundacen· 
terns miljösamvete sa att det här 
var ännu ett exempel på kommu
nisternas misstro mot den enskil
de. Gärna giftfria grönsaker, men 
köpta av en privat odlare, var hen
nes motto . Moderaten Olof Nord· 
ström tog till sin stroppigaste ton 
och sa att Vpk bara illustrerade 
en elementä r brist på kunskaper 
om modern livsmedelsframställ
ning. Ekologiprofessorn Malmer, 
ordförande i Park- och naturvårds
nämnden sa att Vpk:s förslag var 
emot lagen och att han verkligen 
inte ville veta av några onödiga 
utredningar - för hans del var det 
nog med god parkvård. Rolf Nils
son från Vpk svarade: jo - det 
här gällde faktiskt bara ett förslag 
om utredning,nej - det var inte 
nödvändigt att kommunen upp
nådde full självsförsörjning, jo -
visst behövde man tänka på för
varing och transporter, nej - det 
gällde inte att plöja upp parkerna. 
Avslag på motionen med 56-9. 

I en motion hade Vpk föresla· 
git att det gamla koloniområdet 
på Smörlyckan skulle läggas ut 
som parkmark. Då kan området 
och dess fruktt räd få vara kvar 
ungefar som idag och inte bli par
keringsplats för frivilliga befäls
utbildare och för en kommande 
tennisanläggning. Thomas Schly
ter talade fö r Vpk: sansat, resone
rande, informativt, vädjande om 
någon form av samförstånd för 
att bevara ett fint rekreationsom
råde. Det blev dödstyst när han 
hade slutat: ingen hade något att 
säga, inga invändningar, ingen 
disku ssion. Votering: motionen 
avslogs med 56-9. 

ofrivilligt, enstaka hånfulla buan
den från de mest inpiskade mo· 
deraterna hyschas ner. J ag inser 
plötsligt att för de flesta närvaran· 
de har det varit en borgerlig reger· 
ing huvuddelen av deras vuxna liv 
- för dem definieras politikerrol· 
len av Fälldin och Ullsten, medan 
Palme varit den skarpa och bittra 
profilen i TV, de borgerliga tid
ningarnas hatfigur. Och så är han 
här nu plötsligt, lättsam, själviro
nisk, kunnig - en politiker av for
mat. OK, Palme hade det alltså 
lätt , inga farliga frågor. Men han 
står för en bättre politik här i lan
det och när han pratar löntagar
fonder fullgör han en viktig peda
gogisk uppgift i den här försam
lingen. Vad det handlar om är inte 
at t företagens vinster ska försvin
na, som den töntige journalisten 
tycks tro , utan frågan om de som 
skapar kapitalet ska ha något in
flytande över dess användning. En 
smutsig historisk kompromiss 
mellan arbete och kapital, kan det 
sägas, jo kanske, men i allt bråket 
om löntagarfonderna tycks de 
självklara rättvisekraven vara 
bortglömda och Palme lyfter fram 
dem för dess borgerliga studenter. 

Så kommer Vpk också på tal. i 
§ en publikfråga där det undras vad 
":::'+> som kommer att hända med 
O "kommunismen" nu när SKP har 
~ uppmanat folk att rösta på social· 
!:l demokraterna. Palme svarar bättre 
~ än frågan är värd och har läst sin 

Arvidsson/Berntsson: jo, nu när 
leninismen med proletariatets dik
tatur c>ch elitpartiet och allt det 
andra är på avskrivning så finns 
det skäl för Vpk-arna att tänka 
efter om deras parti verkligen har 
något existensberättigande. Vpk· 
arna med allt sitt tal om demokra· 
ti liknar ju nu bara oss vanliga 
sossar säger han. J ovisst, nog kan 
det ligga något i det, tänker jag, 
och visst ska det bli skönt också 
för en Vpk-are om vi får Palme i 
spetsen för en ny socialdemokra
tisk regering i höst istället för 
de klål'are, fixare och pajasar som 

Plat~ 



)litiken 
e fullmäktige samtidigt som 
ärjade i Stadshallen. 

Ater Ull verKngneten 
Det blir en sväng till stadshallen 
igen. Där debatteras nu borgarnas 
förslag att kommunen ska införa 
anställningsstopp - vikariat etc 
ska inte besättas. Facket har lu
rats eller sovit och gatt med pa 
det och sånt händer. Men nu star 
socialdemokraterna i Lunds full
mäktige och försvarar detta an
ställningsstopp och satsar sin poli
tiska prestige på den borgerliga 
linjen. Vpk-arna blir nästan pate
tiska i sina vädjanden till social
demokraterna: fattar ni inte vad 
ni gör, ser ni inte att ni bara 

: för realpolitik. 
backar upp borgarna, ser ni inte 
vad det här innebär ifråga om ut
slagning av framför allt kvinnor 
från arbetsmarknaden. Jo, det är 
en och annan socialdemokrat som 
fattar vad som häller på att ske, 
några av de äldre kvinnorna tittar 
mörkt i bänken. Men pa Birger 
Rehn och Nisse Gustavsson biter 
det inte och partilinjen går hem. 

Detta är alltså den verkliga po
litiken och inte Stora Salen, så här 
bedrivs socialdemokratisk politik 
i Lund och det är en bit bort frän 
PaJmes eleganta svep . l Lunds 
fullmäktige häller det på att växa 
fram en ny majoritet där kärnan 
är socialdemokrater och modera
ter - småpartierna i mitten har 
ont i magen och vacklar hit och 
dit. Hur socialdemokraterna i 
Lund tänker vet jag inte - tanken 
är väl helt enkelt att få röster 
åkande på PaJmes rockskört, allt 
medan samarbetsmöjligheterna 
hålls öppna åt höger. 

Jo, det är väl riktigt uträknat, 
folk är så utleda på Fälldin och 
hans gäng så de kommer väl att 
rösta socialdemokratiskt, väl ock
så kommunalt, och att den soci
aldemokratiska politiken i Lund 
är en skandal förväntas väljarna 
inte ha en aning om. Så efter 
valet är faltet öppet, kommunal
råds- och ordförandeposterna kan 
delas med lämpligt boergligt parti 
och sen kommer vi att få se en 
riktigt klassisk dålig socialdemo
kratisk kommunalpolitik, ungeHir 
som i Malmö, om ni vet. Otroligt, 
säger nån. Nej inte alls. I Stock
holm gjorde socialdemokraterna 
upp med moderaterna just på det 
sättet och jag kan inte se annat än 
att det är det de håller på att 
manövrera för här också . Grunden 
läggs fastare för varje fullmäk
tigesammanträde. Hjärnspöken? 
Ack om det vore så väl. Jag går 
hem i natten och bestämmer mig 
för att spika några tavlor för V pk 
i den här valrörelsen också. 

Sten H. 

Kvinnors fredskamp i Lund 
Vem skriver Lunds fredshistoria, frågades det i Veckobladet 
för ett tag sedan. Det hoppas jag, att vi ska bli flera om att 
göra och vi ska inte bara skriva fredshistoria, vi ska göra freds
historia också. 
Av Marianne Angelin, tidigare 
ordförande i Lundakretsen av 
Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet har jag fått en 
sammanställning av IKFF:s pro
tokoll och årsberättelser. Sam
manställningen är gjord av Klara 
Lund, nu 96 år, och hon gjorde 
den 1979 till IKFF :s 50-årsjubile
um. Klara Lund hade 5 systrar 
som samtliga var aktiva i IKFF 
och Klara var initiativtagare till 
att det forsta mötet kom till 
stånd. Det var 1927 och Elisabeth 
Wrern-Bugge talade över ämnet 
Kvinnorna och fredsfrågan. Föl
jande kvinnaföreningar stod i an
nonsen som inbjudare: Fredrika 
Bremerförbundet, KFUK, Koo
perativa Kvinnogillet, Lunds 
Kretsförening av Sveriges förskol
lärarinneförbund, Lunds kristliga 
studentförening och Socialdemo
kratiska kvinnoklubben. Efter 
detta fö redrag bildades en grupp 
av lKFF och 1929 bildades Lun
dakretsen av IKFF med Signe 
Höjer som ordförande. 

Ur den bildade klassen 
Vilka var då medlemmarna?Ja, 
enligt medlemslistan var det ett 
antal fruar och fröknar. De flesta 
av fröknarna hade antingen akade
misk examen eller var lärarinneut
bildad e. Fruarna hade också högre 
utbildning eller var åtminstonde 
gifta med män ur den bildade 
klassen. Signe Höjer skriver i sin 
memoarbok att utan alla hemma
fruar hade inte IKFF Skåne kun
nat bli vad det blev. Vi ska emel
lertid komma ihåg att i dessa fru
ars hem fanns antingen barn
jungfrur eller hembiträden och 
ibland båda delarna. 

1930 förekommer en namnin
samling för universell avrustning. 
De föreningar som stod för den 
förutom IKFF var DYG, Espe
ranto, de frikyrkliga, Lunds Ar
betarkommun, Lunds kristliga 
studentförbund och nykterhets
föreningarna. I Lund samlades 
3500 namn. I protokollen ser man 
att kandidat Tage Erlander var en 
återkommande talare. 1934 bil
dades en ungdomklubb av IKFF 
som bestod av skolungdomar och 
kvinnliga studenter. Bland med
lemmarna fanns Ria Wägner och 
senare Cilla Ingvar. 

1935 demonstrerade 13 olika 
kvinnoorganisationer i Lund mot 
uppru stning och för universell av
rustning. Samling var vid Ka
tedralskolan där studentskekören 
~äng, Ellen Rydelius talade och 
en prolog av Ragnar J än del lä s tes 
av Märta Bergkvist Demonstra
tionen avslutades vid Monumentet 
där den danska förf. Karen Plov
gaard talade. På kvällen var det 
fredsvesper i Allhelgonakyrkan. 
Några kvinnor däribland Marianne 
Angelin blev så upprörda över vad 
Sydsvenskan skrev om demonst
rationen att de sa upp sina pre
numerationer med omedelbar ver
kan. På Evas kondis hade IKFF 
en hylla med fredslitteratur. 

Skolornas fredsdag 
1936 hade lKFF 94 medlemmar. 
Den 18 :e maj firades Goda viljans 
dag, eller skolornas fredsdag och 
även omnämnd som Nordens 
Fredsdag. Fredsblomman såldes 
för första gången och IKFF hade 
den 17 :e maj anordnat en folksön
dag på Kulturen . På programmet 
stod musik, servering, folkdanslag 
anförande av Ester L u ttema~ 
samt en Fredskarneval kallad 
Fredstanken genom tiderna. Ka
valkaden började med Nefertite 
och slutade med nutidskvinnan 
och däremellan fanns Lysistrate, 
gestaltad av Ria Wägner, Margare
ta Fredkulla, Heliga Birgitta 
Drottning Kristina, Fredrika Bre: 
mer, Matilda Vrede, Gandhis hust
ru, Kagars hustru, samt Jane Ad
dams. Den 18 :e maj samma år var 
det radioutsändning från Mårtens
torget av Walesbarnens fredshäls
ning och Folkskolestyrelsens ord
förande Magnus Svensson talade 
över ämnet Freden är vårt hopp 
och vår strävan. Den 18:e maj fi
rades i Lund fram till 195 O, där
efter tycks det ha upphört unge
fär samtidigt som man började fi
ra FN-degen. Fredsblomman fort
satte däremot att säljas ända in 
på 60-talet. 

Mot krigsleksaker 
1938 såldes 13 500 fredsblommor 
i Lund. Detta år hade man den 
18 :e maj hyrt en biograflokal där 
stadens barn kunde höra Wales
barnens fredshälsning, Ellen Ry-

delius berättade om någon resa 
hon gjo~t och så var det allsång. 
Samma ar delade man ut ett cir
kulär med varning för krigsleksa
ker, som Jades i stans alla brev
lådor. 

Den 21/3 1939 höll Elin Wäg
ner ett foredrag med rubriken 
"Människovärdet vi fordra till
baka". Verksamheten fortsatte 
under krigsåren och man hade 
många föredrag om förhål landena 
i de krigsdrabbade länderna. Man 
ägnade sig åt praktiskt flykting
arbete och föreningen tog bl.a. 
emot en sydettysk flyktingfamilj . 
Man to~ aktiv del i många insam
lingar till de krigsdrabbade län
derna och i synnerhet till Norge. 
1943 rekommenderade Elin Wäg
~er kretsen a!t ha föredrag om 

passivt motstand". 

Nytt uppsving 
Efter kriget följde en svår tid för 
samtliga fredsorganisationer. 
IKFF :s medlemsantal halverades 
nästan, men nu är man nästan 
återigen uppe i förkrigsårens med
lemsantal. 

Det finns mycket mer att ta 
reda på om kvinnornas fredsarbe
te i L~f!d .. Hör gärna av er till mig 
om m ar mtresserade av det. Det 
finns kvinnor i Lund som har erfa
renhet av 5O års fredsarbete. Dem 
bör vi, som jobbar idag, kanske 
prata med? 

Anna-Stina Löven 
14 38 05 
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Skolalternativ? 

Val i sikte 
VB:s re~ligering är som sig bör ra
dikal, vilket dock i bland av nöd
tvungenhet eller brådska: kan gå 
hårt ut över insänt material. Så 
till exempel skulle det ha fordrats 
ett sjätte sinne för att förstå at 
förra numrets resonemang under 
ovanstående vinjett, med utgångs
punkt från valteoretikern Sören 
Holmbergs undersökningar i 
själva verket var en del a,; ett 
referat från ett av valkommittens 
möten med ett antal av partiets 
valanalytiska begåvningar. Så var 
det eJ!~ ellertid och här följer några 
ytterhgare synpunkter från mötet 
att begrunda inför valrörelsen. 

Viktigast: Det självklara målet 
att fortsätta V pk :s expansion kon
staterades vara fullt möjligt t ex 
borde det inte alls vara ute~lutet 
att bryta längre in i de socialde
mokratiska leden. Problem l: Po
lenfrågan. Kommer helt säkert att 
aktualiseras av de andra partierna, 
men bör mötas med en offensiv 
attityd och öppen vilja till debatt . 
Problem 2: Miljöpartiet. Attrahe
r.ar delvis samma väljare som Vpk, 
ar allmanprogressivt och ickeso
cialisti~kt, kan kanske locka borg
erhga riksdagsväljare som röstar på 
Vpk kommunalt. Varning för un
derskattning. 

Vid valkommittemötet refere
rades även en enkät bland ungdo
mar 1 kommunen. Viktigaste frå
gan a11så~ 70% vara sysselsättning
en, damast kom kollektivtrafiken 
(49%), äldreomsorgen, bostads
frågorna. Sist hamnade kulturfrå
gorna. Materiella existensvillkoren 
kommer alltså i förgrunden. 

Sl~:~_tligen framhöll valexperter
na: Overdriv inte kritiserandet av 
andra partier. Framhåll i stället 
vad VI gjort, vad VI kan och vad 
VI vill! ' 

o 
Från teori till praktik: Val

kommitten meddelar att 500 m 
läkt nu väntar på att bli förvand
lade till prima affischtavlor. Du 
som föredrar att tillbringa påsk
veckan med en hammare i näven 
och en såg i den andra kom till 
partilokalen där du u~der Stig 
Nilssons förfarna ledning kan få 
delta i tillverkningen av de ca 200 
affisch~avlor , som någon gång i 
augusti kommer att sätta sin prä
gel på Lunds gator och torg. 

Den alternativa livsmedelsbutiken 
Seger (vid hörnet S Espl-Bankgat) 
har Vpk-Lund ingenting emot. 
När butiken startades diskutera
des frågan inom partiorganisatio
nen och det beslöts att det är 
en vettig kommunistisk politik 
både att handla i, och försöka på
verka, vanliga Konsum/Domus, 
- att bygga upp kooperativa alter
nativ som Seger. Historiskt sett är 
ju detta inte heller något unikt 
i arbetarrörelsens barndom bygg: 
des det ju upp många alternativ: 
Folkets Hus och Folkparker, ko
operativa butiker, bibliotek stu
dieverksamhet, socialistiska' sön
dagsskolor osv. 

När det gäller nuvarande Vpk 
Lunds inställning till skolpolitiken 
har inställningen hittills dock varit 
annorlunda. "Partilinjen" har va
rit att man inte ska stödja alter
nativa skolformer, utan enbart 
den vanliga allmänna skolan. Den 
friskola som finns i kommunen 
Waldorfskolan i Hardeberga, av: 
fardar t. ex. signa turen g s i VB nr 
7/82 som "socialt skyddade elit
skolor som motiveras och förkläd s 
genom formler om alternativ pe
dagogik". 

Jag är ingen expert på Wal
dorfpedagogik, eller har några 
uppgifter om den sociala samman
sättningen av eleverna på skolan i 
Hardeberga. Men jag skulle tro att 
en kommunal skola som Tunasko
lan är mer förtjänt av epitetet 
"socialt skyddad elitskola". 

Jag t:vcker att det är olustigt 
om gs tillspetsade formuleringar 
sk~ stå som en slags officiell Vpk
h~Je .. Det är rätt olyckligt om gs 
bhr lika framgångsrik i att slänga 
Wal_d,orfföräldrarna i armarna på 
Miljopartlet, som han varit i att 

LAGENHET 
gärna större 
önskas hyra! 

Aven tips 
mottages tacksamt. 

Pär 046/11 66 99 

''ETT BARN H AR HUNDRA SPRAK" 
Anna Barsotti inleder om färskolepedagogik på Vpk:s 
''Söndagsskola" 4/4 kl. 19, lokal: Ake Hans, Bredgat. 5 

göra Vpk impopulärt i de östra 
kommundelarna . 

En mer seriös diskussion i de 
här frågorna skulle behövas inom 
Vpk Lund. Frågan är inte enkel 
och entydig (i likhet med många 
andra politiska frågor). Den hit
tills dominerande inställningen 
har varit att alla barn ska gå i det 
kommunala skolväsendet, och att 
föräldrarna ska påverka skolan 
inifrån. (l och för sig kan man ju 
undra hur mycket föräldrar i 
praktiken kan påverka skolan.) 

I Danmark t.ex. har friskolor 
en he_lt annan status än i Sverige. 
Och aven om progressiva lärare 
diskuterar om man bör arbeta 
inom friskolor eller inom statliga 
skolor, så är det inget parti som 
vill avskaffa friskolorna. 

I den svenska vänsterdebatten 
har under senare år börjat märkas 
en reaktion mot vänsterns starka 
tro på att problem löses genom 
satsning på kommunala och statli
ga institutioner. En alternativ sko
la kan fungera som en praktisk 
kritik , en utmaning mot det etab
lerade skolväsendets arbetsfor
mer. Och kan således också på
verka den "vanliga" skolan. Kan 
vi acc_eptera och understödja al
ternativ på andra" områden bör 
vi också kunna göra det på' sko
lans. 

Jan Hinderson 

Pastej 
Här får ni ett recept på en u t

märkt patt!, som man kan ta med 
på vårutflykter eller bara käka 
hemma. 

Paten kan lagas på blandfårs 
men blir också mycket bra om 
man använder Widerbergs fläsk
fars (textreklam, sätt. anm.). De 
brukar har extrapris fredag och 
lördag. 

Blanda: 500 g fårs, 1-2 tsk salt, 
2 krm svartpeppar, l tsk basilika, 
l tsk oregano, 1/2 tsk curry. Rör 
i ~-ägg, ett i taget . Vispa ihop 2 dl 
mJolk och 3 msk vetemjöl och rör 
i detta i färsen. Låt 2 msk hackad 
kik mjukna i litet smör på svag 
varme 1 stekpannan. Blanda i lö
ken och ca l hg kokt, tärnad skin
ka med färsen. Smörj en ungsfast 
form, och grädda fårsen i denna i 
vattenbad i ung. l timme (175 
grader). Paten ska svalna i formen. 

Smakar utmärkt tillsammans 
med små gurkor och Cumberland
sås, som kostar skJortan men kan 
ersättas med en sa s av: l dl vin
bärsgele, .5 dl pressad citronsaft 
och litet svartpeppar som får 
smälta samman på svag värme och 
sedan svalna. 

29/3-4/4 
"Vackra likkistor flnnas stän
digt färdiga hos N.Håkansson, 
Krastergatan N :o 8." 
"Stadens fattige blefwo i 

söndags bespisade af guldbröl
lopsparet J öns J önsson och 
hans maka Elna Jönsson." 

BLÅSORKESTERN repeterar på 
sö 4/4 kl 18.30 OBS! tiden! på 
Palaestra. Samrep med sllnggrup· 
pen; Kanonsong & Alabama song. 
BLÅSORKESTERN spelar fre 2/4 
i Kävlinge. Samling f avfärd kl 
16.30 pli Clemenstorget. Arbetar
sång, Venceremc;>s, Vi bygger lan
det, Kvinnornas International 
Fastän vi är kvinnor, l nternatio: 
nalen. 
BLASORKESTERN spelar pli ap
pellmöten !ö 3/4. Samling 10.30 
på Fäladstorget, 11.30 pli Mår
tenstorget. Repertoar som i Kä v
linge plus Linker Marsch Mot bar
rikaderna, Einheit~frontl i ed 
Bandiera Rossa och Follow on ' 
STÖDKOMMITTEN för Nic~ra
gua har appellmöte till stöd för 
FDR -FMLN i El Salvador . Lö 3/4 
kl 10.13 på M11rtenstorget. 
STÖDFEST för El Salvadors folk 
i Folkets Park lö 3/4. Barnteater 
kl 14-15. Fest 19-01. Arr.: Folk å 
Rock, stödkommittån för Nicara· 
gua. 
STÖDKOMMITTEN för Nicara
gua har medlemsmöte tors 15/4 
kl 18 på ABF. 
VPK IF: Träning utomhus lö 3/4 
kl 16. Ombyte pli Lerbäcksskolan 
som vanligt. 
ST ADSDE LSG R UPP Centrum 
har fest på partilokalen lö 3/4 kl 
19-?. Mat finns, dryck medtages. 
POLITISK CIRKUSKABARE : 
Se artikel i nästa VB, l ntresserade 
träffas hos Finn Hagberg, Kyrkog. 
17 tors 15/4 kl 19.30. Tfn 
12 90 98, eller l n gr id Jönsson tf n 
12 55 78. ' 
Pli PÅSKVANORINGEN finnsett 
fåtal restplatser kvar. Kontakta 
Gunnar Sand in, 13 58 99. 

VEf~KOBJ .. J\J)J~T 

De':'na veckas redaktionsutskott 
utgJordes av: Jan Hinderson, Kan
ny Andersson & Olle Teleman. 
Bilder: Jan Hinderson (foto) Tho
mas Schlyter (foto), Inger 'sten
lund, Kenny Andersson. 

Nästa veckas kontaktredaktör: 
O lle Teleman, tfn 12 88 80. 
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