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Israel ut ur 
Libanon l 

Sent omsider blev det ändå en 
demonstration i Lund till stöd för 
det palestinska folket och mot 
den israeliska aggressionen i Liba
non. På Clemenstorget talade 
PLO:s Sverigerepresentant Daoud 
Caloti. Under parollerna »Sverige 
erkänn PLO» och »israel ut ur Li
banon» gick ca 300 personer från 
Ciemenstorget till stortorget. Där 
blev "det tal av bl a Daniel K allo s, 
som framhöll det orimliga i att da
gens politiska ledare i Israel som 
skäl för siqa egna krigsförbrytel
ser åberopar de 6 miljoner judar 
som blev dödade av nazisterna. 
Många organisationer hade ställt 
sig bakom demonstrationen, bl. a. 
SAP, KPML, SKP, APK, VPK, 
Palestinagruppen, Fredskom
mitten och KU. Inget borgerligt 
parti fanns med, inte ens Per 
Gahrtons miljöparti. 

En mötesresolutitl,n som 
skickats till Sveriges regering, Is
raels ambassad och PLO togs till 
stöd för PLO. »Israels inmarsch i 
Libanon och belägringen av Bei
rut har väckt berättigad vrede 
och avsky världen över. 

Israels trupper befmner sig 
fortfarande i Libanon. Tusen" 
tals palestinier hålls fängslade och 
erkänns inte som krigsfångar. Is
rael har inte angivit när de fängs
lade palt:stinierna ska friges och 
inte heller när och hur de israe
liska trupperna ska utrymma 
Libanon. ... Den mänskliga och 
och materiella ödeläggelse Israel 
orsakat i Libanon genom sin 
kränkning av Libanons folkrätts
liga suveränitet fortsätter. 

Vi kräver att Israel omedelbart 
och villkorslöst lämnar Libanon. 
Vi kräver att de fängslade palesti
nierna omedelbart friges. Vi krä
ver att Israel ersätter den skadegö
relse man orsakat i Libanon ge
nom sitt militära övergrepp. 

PLO:s utrymning av Beirut lö
ser inte den palestinska frågan. 
Ett första steg måste innebära att 
Israel erkänner det palestinska 
folkets rättigheter och upptar för
handlingar med PLO som det pa
lestinska folkets legitima represen
tant ... . Sverige kan genom att er
känna PLO ge ett bidrag till en 
fredlig lösning av den palestinska 
frågan. Vi kräver att Sverige ome
delbart erkänner PLO. 

Vi uppmanar den svenska re~e
ringen att verka för att dessa vara 
krav uppfylls. · 

Vi protesterar mot Israels ö
vergrepp i Libanon~> 

På mötet efter demonstratio
nen talade Henry Aseher om per
sonliga intryck frän 6 månader i 
Libanon. 

Lösnummerpris 1 kr 

Intervju med 
Birgitta Edgerton 
I vår serie med presentationer av kandidaterna på V pk-listorna 
har vi nu kommit fram till Birgitta Edgerton, som berättar för 
VB :s Kerstin Gustavsson bl a om hur det är att vara två barns
mamma, yrkesarbetande och kommunalpolitiker. 

Birgitta Edgerton ställer upp till 
val i fullmäktige för andra gången. 
Hon står på Vpk:s lista som kan
ditat nr 3. Birgitta är 33 är, är för
älder och arbetar som SYO-konsu
lent. 

I tio är har Birgitta varit aktiv i 
politiken. Hon började som sym
patisör i Vpk-Lund under valrörel
sen 1973 . Som medlem har hon 
varit stadsdelsansvarig på Öster, 
engagerad i kvinnapolitiska grup
pen och redaktör på Internbulle
tinen. I ett par är satt Birgitta i 
styrelsen i Vpk-Lund och sen fyra 
är är hon med i kommunalpolitis
ka gruppen. Nu lägger hon tyngd
punkten på arbetet i fullmäktige. 

År 197 3 var Birgitta också fär
dig med sin grundutbildning och 
har sedan dess yrkesarbetat. Först 
var hon kontorist på Kommunala 
vuxenutbildningen i Malmö och 
Lund i ett par år, sen tog hon 
jobb som kanslist på intagnings
nämnden på skolkontoret i Lund 
och var där i 4 - 5 år. Därefter 
kom hon in på Lärarhögskolans 
utbildning för SYO-konsulenter 
och arbetar nu sen ett par år som 
Syo-kor.sulent på en gymnasiesko
la i Ängelholm. 

att det är lönt att söka arbete och 
kommer inte med i statistiken på 
Arbetsförmedlingen och finns då 
inte för politikerna. Det gäller för 
oss att se upp med dåligt självfor
troende och dåligt samvete och 
sånt som borgarnas lockbete om 
~rdnadsbidrag. Man kan prata 
med barnen och försöka få dem 
att förstå vad det handlar om och 
låta dem vara med när de vill. Man 
behöver inte försumma 1 det ena 
för det andra. 

- rfr det något område i poli
tiken som du har särskilt stor 

· erfarenhet av? 
Ja, jag har kommit i nära kontakt 
med ungdomsarbetslösheten. Det 
är både genom mitt jobb på intag
ningsnämnden här i Lund och 
~om SYO-konsulent på gymnasie- · 
skolan i Angelholm. Och jag har 
varit med om att skriva en motion 
om det här som kommer upp i 
fullmäktige nu i veckan. 

Borgarnas · nonchalans är 
skrämmande. 

Skolan sätts att följa upp ele
verna till de är 18 år. De som in
te får arbete efter grundskolan ger 
man studiebidrag, stoppar in dem 
i produktionen och kallar det ut-

bildning. Andra kommer in på lin
jer de :valt i 3 :e och 4 :e hand. På 
det här viset fungerar skolan för 
många som en förvaringsanstalt 
.j brist på meningsfullt arbete. Och 
bristen på bostäder tvingar många 
ungdomar att bo hemma hos för
äldrarna längre än nödvändigt. 
Barndomen förlängs. 

Systemet i skolan med betyg 
och splittring i ämnen hindrar ele
verna från att se helheter, lära sig 

. forts. s. ·3 ' Under de här åren av yrkesliv 
har Birgitta också fött två flickor 
och varit htmma som mammale
dig. Kommunen . ojämlik? 
- Hur ser du på att samtidigt 
vara mor, yrkesarbetande och 
politiker ?; · 
J ag vill se det som en helhet och 
inte som en fråga om vilket om
råde jag ska hinna med. AUt hör 
ihop och ska ta plats och jag vill 
inte bli någon specialist . Det är 
hemskt med renodlade yrkespo
litiker, samtidigt som jag som mor 
och i mitt arbete far väl av att 
bottna politi!:kt. 

J ag delar ansvaret för arbetet 
hemma med min man och det 
fungerar för oss med daghem och 
fritidshem, Vi har haft tur. Ja~ 
ser hur grundläggande kravet pa 
daghem och fritidshem är fOr 
kvinnors möjligheter att vara med 
ute i samhället. J ag ser också hur 
borgarnas sätt att spara och skära 
ner personalstyrkan skulle urhol
ka det här och också göra det job
bigt för personalen. 

Det fmns kvinnor som går 
hemma fast de inte vill och inte 

_ skulle behöva. De räknar inte med 

Vpk-Lund anmäler kommunfullmäktige för Jämställdhetsom
budsmannen: Beslutet om anställningsstopp diskriminerar 
kvinnorna, menar man. 

Kommunfullmäktige i Lund be
slöt vid ett sammanträde den 25 
mars i är att införa anställnins-· 

· stopp för resten av 1982. Bland 
annat beslöt man att dessutom 
vara ytterst restriktiv med vikarier 
för ledigheter längre än 6 måna
der, samt vid återbesättandet av 
tjänster. 

Vpk-Lund menar nu i sin an
mälan till Jämställdhetsombuds
mannen att detta drabbar kvinnor 
i mycket högre utsträckning än 
män, dels genom att kommunen 
som är en stor arbetsköpare, sys, 
selsätter många kvinnor, dels ge
nom att kvinnor är beroende av 
kommunal (omsorgs-)service i 
större utsträckning än män för att 
kunna förvärvs;ubeta. M~ måste 
.ställa extra höga krav på Lunds 

-kommun i det här avseendet, där-

för att här finns en stor andel tör
värvsarbetande kvinnor, och en 
stor andel ensamstäende föräldrar. 
Att restriktiviteten vid anställning 
av vikarier vid ledigheter längre än 
6 månader främst drabbar kvinnor 
beror på att dessa mycket oftare 
är föräldralediga eller tjänstlediga 
på grund av graviditet och att de- · 
ras vikarier också skulle ha varit 
kvinnor. 

Samtidigt står des. i jämställd
hetskommittens betänkande: 
"Samhället bör ... göra det möj
ligt för envar att oavsett kön göra 
en insats i arbetsliv, hem och sam
hällsarbete." V pk Lund anhåller· 
nu om att JäO utreder om Lunds 
kommunfullmäktige gjort sig skyl
dig till överträdelse av bestämmel-

. serna i lagen om jämställdhet i ar
betslivet. 



Socialistisk 
ungdomskonferens: 
»Veckan innan 
valet» 
Det krävs en våg av aktivitet för 
att förinta den stämning av 
ungdomsflen tlighet som trots alla 
so ssarnas och Vpk:s vallöften 
finns i Sverige. 

Det krävs en våg av aktivitet 
för att vi unga ska kunna försvara 
våra rättigheter mot borgarnas at
tacker. 

Det kräv s en våg av aktivitet 
fö r att försvara våra rättigheter ef
ter en vänsterseger. 

Därför krävs det att ungdomar 
från olika politiska läger , men 
framförallt oorganiserade ung
domar , kommer samman och dis
kuterar och sätter ihop en >>lista» 
över det vi tycker är viktigt. 

KU har därför tagit initiativ 
t ill en SOCIALISTISK UNG
DOMSKO NI,. ERENS. Att vara 
medarrangör till denna har SSU 
inbjudits. l dag gär en mängd in
bjudningar ut till olika progressiva 
ungdomsorganisationer. 

Konferensen, som gär under 
namnet »Veckan innan valet >> , 
kommer att äga ·rum söndagen 
den 12 september, på eftermid 
dagen. 

Meningen är att alla tillsam
mans ska arbeta ihop ett MANI
FEST för våra rättigheter. Detta 
manifest ska innehälla det vi för
väntar oss av en eventuell Vii.NS
TERMAJORITFT (s&vpk) i 
Lund. Men ocksä vad vi aUa ska 
arbeta för och kämpa för. obero
ende av hur valutgången blir. 

Konferensen kommer att dela 
in sig i olika grupper, där man kan 
diskutera det man själv är mest 
intresserad av. Detta ska sedan 
skrivas samman och allihop ska 
anta det. MEN det ska inte vara 
pamparna, ombudsmän och dy
lika som bestämmer innehållet i 
manifestet. Det ska vara DE 
»VANLIGA» UNGDOMARNAS 
SOCIALISTISKA MANlfEST 
FÖR SINA EGNA RÄTTIGHE
TER. 

Vi vet inte idag vad SSU svarar 
på inbjudan , men oberoende av 
det: KOM PÅ DEN SOCIALIS
TISKA UNGDOMSKONFEREN
SEN! Vi unga ska visa att vi vill 
något. Och att vi vill det mycket. 
Kom på »Veckan innan valet>>! 

VECKANS DEMENTI 
I VB 26 påstods det att jag 
hade sagt att bostadsbristen i 
Lund kunde· kallas för ett ef
terfrågeöverskott. Så sade jag 
inte. Tvärtom menade jag att 
borgarna spelade ett cyniskt 
spel när de använde dessa ord 
för ·att beskriva bostadsbris
ten . 

Med vänlig hälsning 
David Edgerto n 

V B-red beklagar misstaget. 
VB-red 

Litet Lundachauvinism 
Jag anstränger mig ju ständigt 

för att hålla min Lundachauvi
nism i schack - det här bladet läses 
visst också på andra håll - men 
nog är det skönt att vara tillbaka 
i stan igen. Hösten är som bekant 
Lunds vackraste årstid och det 
gäller särskilt valhöstar. Valaffi
scherna blommar liksom intensi
vare här och åtminstone de våra 
har en lokalfarg som värmer hjär
tat. Det är också på ett bisarrt sätt 
betryggande att se hur Vpk-s af
fischtavlor systematiskt förvand
las till kaffeved av stans yngre 
bqrgerliga huliganer. Det betyder 
ju att V pk Lund inte har förvand
lats till en papperstiger med det 
kommunalpolitiska harvandet u
tan fortfarande är förargelseväck
ande. Miljöpartiets tavlor får däre
mot stå kvar i all sin menlöshet. 
Men det måste vara jobbigt för re
para lionspatrullerna - från polisen 
kommer inget skydd, den har ju 
fullt upp med att sätta fast cyk
lister och utreda nunnornas ho
tellverksamhet i Rögle. 

Annars verkar stämningen god 
i valarbetarkretsar, jobbet flyter i 
den numera klassiska lundastilen: 
lättsam t och lustbetonat. Då ver
kar det mera håglöst i Vpk cent
ralt. Det kanske borde ordnas 
studiebesök? J ag tror lundalinjen 
kommer att stärkas i Vpk med 
höstens val. 

Ett smutsigt möte 
När detta skrivs ser jag fram 

emot torsdagens kommunfullmäk
tige som har alla utsikter att bli 
ett riktigt smutsigt möte. Det är 
en gammal vacker kommunalpoli
tisk tradition att sista fullmäktige
sammanträdet före valet släppa de 
flesta hämningarna och t.ex. oge
nerat tala rikspolitik'. J ag tror att 
tungans band kommer att lossna 
på socialdemokraterna som efter 
att i stort sett ha tigit och sam
tyckt med borgarna i tre år nu 
kan tala om hur radikala och bra 
de är. Borgarna kommer säkert att 
prata löntagarfonder om så ären
det skulle vara nån sumpig av
loppsbrunn i Genarp. Som vanligt 
får väl Vpk-arna stå för den lång
siktiga och sakliga linjen när det 
gäller praktisk politik i Lund. Ar
betslösheten i stan, satsningar på 
cykeltrafiken och åtgärder mot 
utsläppen från Åkerlund&Rausing 
och Tetrapak är ärenden där Vpk 
har motioner uppe och väl ensam 
får dra det tunga lasset. Om du re
dan missat torsdagskvällen så har 
du förmodligen chansen på fre
dagkvällen eftersom det verkar o
sannolikt att allt hinns med. För
hoppningsvis sista chansen att se 
ordföranden, boktryckaren, fas
tighetsägaren och moderaten Per
Håkan Ohlsson lägga av något av 
sina misslyckade skämt och snea 
leenden. 

Saga och sanning 
Årets valbroschyrer damp ner i 

brevlådan samtidigt häromdan , 
dvs frän de fyra gamla partierna 
som har pengar att låta posten gö
ra jobbet med extraturer. Jag ska 
in te göra en fullständig recension 
av innehållet i de påkostade tryck
sakerna, men jag har två reflexio
ner. Den ena är att samtliga parti
er nu faktiskt talar em Lund, och 
det är ett stort framsteg. V airörel
sen här bestär in te längre bara av 

att folk sitter hemma och starr
bligar på partiledarna i teven, och 
där vill jag nog hävda att Vpk i 
Lund har spelat en avgörande roll. 
Inte ens socialdemokraterna fOr
söker numera bara åka in i full
mäktige på Palmes rockskört , 
utan har jobbat bra med ett kom
munalpolitiskt handlingsprogram. · 
Men då kommer jag in pä min 
andra reflexion och det är över
ensstämmelsen mellan vad parti
erna gör i sin praktiska politik och 
vad de säger i broschyrerna. En 
tolkning är att de samtliga förbe
reder en helomvändning 
inför kommande treårsperiod. 
Centern påstår sig sålunda vara 
intresserad av att satsa på cykel
leder, kollektivtrafik och minsk
ad b il trafik och det säger ett par
ti som genom ordföranden Anders 
Nelson i Gatu-• och Trafiknämn
den konsekvent stått för en 
motsatt linje. Moderaterna påstår 
sig värna om stadsmiljön och det 
säger ett parti som genomgående 
lämnat fritt spelrum för fastig
hetskapitalet att riva och spekule
ra i stan. Socialdemokraterna gör 
en sympatisk broschyr där man 
kan hålla med om det mesta, men 
som står i himmelsskriande kon
trast till deras passiva, ointressera
de och undfallande kommunalpo
litiska praktik. · 

Vad betyder då allt detta? J ag 
fruktar att partierna inte tänker 

ändra sig ett förbannat dugg utan 
förlitar sig på att folk inte känner 
till fakta u ta n låter dem säga en 
sak i valet och agera tvärtern o t i 
fullmäktige. Rimligen borde så
dant ä ta sig inåt, som ett självför
akt -politikerna kan ju inte känna 
igen sin egen politik. J ag blir fak
tiskt både ledsen och arg - varför 
är de in te rakryggade nog att stå 
för vad de gör? 

I regeringsfrågan 
Dock, låt oss inte sluta med 

dessa dystra tankar. Jag vill i stäl
let bidra med ett stycke informa
tion i den viktigaste frågan i 
Lund: regeringsfrågan. Den gäller 
ju om socialdemokraterna, sedan 
vi gemensamt rösta t bort borgarna 
i Lund, ska samarbeta med oss el: 
ler samma borgare. Jag har mina 
dystra dubier, men för dagen kan 
jag meddela en ljuspunkt. Det är 
att ett praktiskt samarbete har in
letts på valbyråerna vid Botulfs
platsen. Vpk's är liten och saknar 
toalett , medan socialdemokrater
nas är stor och har en sådan, en 
tillgång som man låter Vpk använ
da i trängande fall . Bakom tillmö
tesgåendet stod från (s) ett av de 
gamla goda fackliga namnen, 
Egon Brun lid . J ag ser det som ett 
gott tecken, och en antydan om 
att det är på det mänskliga bas
planet samarbetet kan starta. 

Lucifer 

PROGRAM FöR HöSTFESTE 

l år inleds HÖSTFESTEN med ett stort politiskt karnevalståg. Det skaU bti något 
ut~.v~r det vanli~a. In~an tåget drar iväg till Folkets Park från Stortorget så finits det• 
~OJh.~het att s~nnka s1g. Vi har fixat sminkpennor och annat. På torget kan man också 
fa hJalp att tallverka enkla rytminstrument: En ärtskramla är lätt att göra av en 
papppersruUe, några ärtor och lite tejp. Ta på dig dina bästa utklädningskläder och . 

LöRDAG13~1 

STORA UTESCENEN CffiKUSTÄLTET 

13.30 VPK :s sångrupp 14.15 C H Hermansson lä ser sa-
14 .00 Blåsorkestern gor för barn från 3 år. 

14.30 J örn Svensson 
V pk :s riksdagsman från 
fyrstadskretsen 16.00- The Octu Puss Theatre 

15.30 PlM PAM POM 18.00 Barnteatergrupp från 
Välkänd gycklargrupp Tågarp 

från Uruguay "Man undrar om det 

17.00 The Great Kesselofski finns en revymakare i 

eller charismatic english 
detta land just nu som 

performers ltd. 
kan mäta sig med bar-
n en i Tågarp" (Dagens 

Utbrytarkung från Bel! Nyheter 7 .8.1982) 
&Braces 

18.00 RADIOMÖBEL 
Lundaband 

19.00 Kal P Dal 22.30 Mocka spelar fram till 
Glad påg från Malmö 01.00 

21.00 Heta Röda Läppar l pauserna : 
Spelar som dom heter 23.15 Peter Rosengren 

22.00 Stort FYRVERKERI kal- Nordisk mästare i trol-
lat "Ljus över Lund .. leri och 

00.15 The Great Kesselofski 
sen fortsätter vi med dansen inne i 01.00 Stänger vi och ses senare 
Folkets Park byggnaden samma dag. 

-· ~ 
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TIVOLI, LOPPMARKNAD, LAMMAS 
BARNAKTIVITETER, MUSIKFESTr 

studiefrämjandet samarwwerar musiken pi StOIJ lltnameo 



Vpk Lunds kommunal
politiska handlingsprogram.~ 
LOKAL SOCIALISM 
Vpk Lund har lagom till valet 
kommit ut med ett kommunal
politiskt handlingsprogram, där 
man sammanfattar de förslag Vpk 
villlåta komma Lund till godo. 

Handlingsprogrammet är en 
ganska lång text, mycket längre 
än de andra broschyrerna i serien 
»V pk Lund informerar om sin po
litik», så innehåller den också i 
sammandrag det mesta som står i 
dessa. Programmet börjar med en 
inplacering av den kommunalpo
litiska situationen i Lund i om
världen och historien. »Det är vår 
övertygelse att borgarna faller i 
höstens val : Deras politik har i 
centrala frågor som social omsorg, 
bostadsbyggande och stadsmiljö 
varit högerpräglad och mötts a'v 
motstånd ho s många av de egna 
väljarna.» Utöver den traditionella 
motsättningen med borgarna får 
också miljöpartiet en känga: 
»(Miljö)partiet saknar dock en ge
nomtänkt samhällssyn och ger 
mgen vägledning till hur man tän
ker genomföra de delar av sitt 
program som strider mot kapital
ägarnas intressen .» 

Handlingsprogrammet domine
ras av frågorna »arbete» och »bo
stad». Alla måste ha rätt till ett 
meningsfullt arbete. De fyra stora 
företagen i Lund, Alfa-Laval, Tet
ra Pak, Åkerlund & Rausing samt 
Gambro, lär inte ta något socialt 

ansvar för arbetsmarknadssituatio
nen. Det ankommer p å bl a kom
munen att reglera denna. »Vi mås
te få fler nya små företag i Lund, i 
enskild , kooperativ, kommunal 
och statlig regi.» Kommunen mås
te också värna om jämställdheten 
i arbetslivet - kvinnors och ung
domars lika rät t till arbete. Vi 
måste utnyttja högskolans kompe
tens i näringslivet utan att högsko
lan blir ett viljelöst redskap för in
dustrin. 

Bostaden - en social rättighet. 
Trots arbetslöshet i byggsektorn 
och bost~ds~rist i Lund bxggs det 
alldeles for litet bostäder. Oka an
delen bostäder i flerfamiljshus -(i 
dag byggs det mycket småhus). 

Andra områden som tas upp 
är kulturpolitik , idrotts- och fri
tidspolitik, gemenskap och boen
deinflytande, den sociala om
sorgen, skolan. solidariteten med 
äldre och handikappade är viktig, 
liksom att få kontroll över ekono
min, att stoppa svarta och grå 
transaktioner, liksom att omöjlig
göra improduktiv spekulation. 

Rykande färsk är behandling
en av stadsmiljön - den kommu
nala grönskan och naturen i Lund, 
som också nagelfars i ett eget pro
gram. Viktig del av stadsmiljön 
är också trafiken - Vpk :s kamp 
mot P-huset Färgaren är klassisk. 
Vpk kräver bl. a.: >>Gör stadskär-

. . -· 
~ 4-5 SEPT I FOLKETS P ARK 

kom. Gyckla'l!ruppen PIM PAM POM från Uruguay och Utbrytarkungen The G<eat 
Kesselofski gör sitt för att höja stämningen . Vi går klockan 12.30 på lördagen den. 4 
se!'tember w_nen k~mmer du ner en timme innan till Stortorget så missar. du fhRet. 
Valkomna ttU festtaget och Folkets Park och HÖSTFESTEN kan börja . . .. · 

SöNDAG 11~18 

12.00 

13.00 

14.00 

15 .00 

16.00 

17.00 

STORA UTESCENEN 

B låsorkestern 
Brassensemble med röd 
framtoning 

Vätske och villåolja band 
J a, dom heter så men 
dom spelar musile 

Luren 
Renässansgrupp 

T ösaton 
Folkmu sik med lunda
töser. 

Kolla.uyo 
Fäll!sprakande latin· 
amerikansk musikgrupp 

Antistat 
Lundaband 

Festival för Fred och Arbete 

Under lördagen och söndagen ord
nar KU en musikfestival för lunda
band på gräsmattan bakom Folkets 
Park huset. Bl.a. kan man få höra . 

CIRK':JSf ÄL TET 

13 .00 Ceasar 
Spelar och sjunger för 
barn 

l 5.00 Garderobsteatern 
spelar Världens Mus 
l rollerna : Solen , Mol· 
net , Vinde n , Muren 
samt " Världens Mus" 
&Co . 

Under hela söndagen blir det pon· 
nyridning för barn. 

Catherine and the flyers 
Hjärnsub stans (från Malmö! l 
Morronrock 
Scarlet Civi/ians 
R .P. Savoy 
Steri/a Stenciler 
Vredens Druvor 
Page (också från Malmö l) 
Atalje 

ADO, LO'ITERIER, SERVERING, 
1AL,DANS 

VÄLKOMNA! 

nan bilfri>> samt att man ska bygga 
ut kollektivtrafik och cykelleder. 

I slutet av handlingsprogram
met ger man dessutom en del för
slag på hur den kommunala de
mokratin skulle kunna vitaliseras. 
»Y P~ har SO!fi inget annat parti 
forsokt ge hv och verklighet åt 
den kommunala demokratin. Vi 
är inte ett parti som tror att det 
~eker_ ~tt vart tredje år vända sig 

, till väljarna.» och man kräver: 
»slopa ett par kommunalrådspos
ter, rätt för invånarna i de östra 
kom~undelarna . att välja om de 
VIll bilda en egen kommun för
söksverksamhet med kom~un
delsråd och bostadsområdeskom
mitteer.» 

PS . Både _det kommunalpoli
tiska handlingsprogrammet och 
broschyren om den kommunala 
grönskan kan fås på Vpks valbyrå 
på Botulfsplatsen. Öppet vardagar 
ll-20,lördagar 11 -17. 

Birgitta E, forts. fr, s. l 

att samarbete och att bli nyfikna 
~tå ~ . . De har lärt sig att det är p å 
mdiVId~n det hänger. Den som 
lyckas få jobb är bra och den som 
misslyckas är dålig, blir slutsatsen 
och ~f~a är det en följd av bra el
ler dåliga betyg. J ag är med i ett 
projekt på skolan om samlev
nadsundervisning, där vi försöker 
slä häi p ä_ tordomar och visa på al
ternativ till kommersialismen. 

Ungdomarna saknar traditio
ner och förebilder om samarbete 
Men vilken väldig kraft om de res~ 
te sig tillsammans! 
- Hur ser du på arbetet i fu/l-
mäkUge? • 
Det ii.t den plats dijr allmänheten 
kan ta del av politikernas debatter 
före besluten. Läkfåren står öp
pen för alla och tidningarna beva
kar. 

J ag har lärt mig massor om 
självkänsla, gemenskap och om 
h~r politiken fungerar. Många 
ganger har jag varit nervös och 
kommer att vara det igen, men 
när jag vet att jag har rätt och får 
stöd av andra kommer kraften att 
fortsätta. 

J ag önskar att många kvinnor 
kommer med i politiken! Det är 
inte så svårt och jobbigt sor:1 man 
kan tro! KG 

Fredsbåt på 
grund 
Baltic Peace Tour 
i Sverige 

Förra tisdagen hade KU i 
Lund besök av »Baltic Peace 
Tou[')). Denna är en fredsmanifes
tation per båt, arrangerad av De
mokratisk Ungdoms Världsfedera
tion (DUV) och med deltagare 
från K U-organisationerna i Sovjet, 
DDR , Ungern, Finland, Förbunds
republiken, Danmark och Sverige. 

Meningen var att man med båt 
skulle ha åkt omkring och besökt 
olika östersjöländer och propage· 
rat för freden. Till Sverige kom de 
dock med flygbåt eftersom den 
skrangliga skuta de beståtts med 
gått p å grund och fått motorha
veri. Även )andra missöden på 
grund av dålig organisation har 
inträffat. T. ex. kom västtysken 
inte in i Sverige. 

De övriga anlände till Malmö i 
måndags och hade då politiska 
diskussioner om synen på freden 
och fredskampen med KU Skånes 
~edning. Under en relativt öppen, 
Ickeformell diskussion om Polen 
senare på kvällen kunde vissa 
nyansskillnader mellan den sov
jetiske och den ungerske represen· 
tanten märkas. 

Guidade av kamrater från KU 
i Lund, studerade de dagen därpå 
V pk Lunds valarbete, som de blev 
mycket imponerade av. 

Men hur går detta ihop, att 
KU:are i -Lund träffar represen
tal)_ter för · ungdomsorganisationer 
1 Osteuropa, samtidigt som Vpk 
Lund allt hardare kritiserar dessa 
stater och kräver ett brytande av 
alla förbindelser med de stats
bärande partierna där? VB frågade 
KU Lunds ordförande Henrik 
Teleman: 

- Även om vi kritiserar dessa 
länder, är det viktigt att kunna 
diskutera med dessa organisatio
ner, för att vi inte ska å tervända 
till en kallakrigetsituation. Och 
man kan ju i bland diskutera 
känsliga frågor som t. ex. Polen. 
Det är nåt fel att man inte ska få 
prata med folk från östländerna 
bara för att man är kommunist. ' 

Barsebäcksmarsch 
Ba~sebäc~_smarschen är som en trevlig årligen återkommande tra
dztzo~. h ~oppas att det är sista gången vi behöver säga ifrån. 
Det ar vzktzgt att vz demonstrerar nu, när frågan är högaktuell i 

-Danmar~ och motståndet är stort. Buss går från sJ godsterminal 
vzd statzonen; Lund-Landskrona kl. 7.00, Lund-Häljarp 9.00 
Lund-Saxtorp 11 .30, Lund-Sjöbobadet 13.15. Ater till Lund 
18.00. Allt .detta naturligtvis lördagen den 28 augusti. Pris 25 kr, 
barn 7-12 ar 12 kr. I 'skuggan av Barsebäck är det stor samling 
med talare från Sverige och Danmark, samt musik. Väl mött! ' 



Bredptan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Posqiro 17 459-9 Prenumeration 50:-/lr UTGIVARKORSBAND 
Sittnin& oc:h layout: VB-red pi acupress Lund 

Tryck: acupress, Lund Ansvarig utgivare : Monica Bondesson 

Har du flyttat? 
Skicka in hela adzessdden med din pmla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Kari n Blom 
Erik Dahlber gs g 3 B 
222 20 LUND 

Adress. ............................ ...... ........ .... ... ... ... .......... ............ .... .......... ..... . 

Motbjudande 
vandalism 
Jag cyklar dagligen till mitt arbete 
iLund och rör mig ock sa i övrigt 
ratt mycket pä cykel i stan. Jag 
har alltså själv kunnat konstatera i 
vilken utsträckning årets valaf· 
fischerhar vandaliserats. 

.. Det vänder sig i magen pa mig 
nar Jag ser hur ohämmat ett dege-

. nererat samhälles fascistoida hi
produkter väldför sig pä andra 
människors yttrandefrihet det 
är emotionellt invalida människor 
som i steril frustration griper till 
IdiOtens sista u tv äg. väldet. 

Olle Teleman 

Mindre 
sj älvspäk ni ng 
l Veckobiadel nr 24 fanns ett re
sebrev från Ungern, som skildrade 
landet. från eri synvinkel som inte 
är så vanlig i västmedia - en posi
tiv synvinkel. 

Detta har föranlett signaturen 
JH (troligtvis J an Hinderson) att 
kritisera brevskrivaren för att den
ne. inte tar upp den gamla vanliga 
kritiken av den s.k. öststatssocia
lismen. 

J ag anser att inlägg av den ty 
pen JH gjorde är helt onödiga. Jag 
tror att det är viktigt att man för
söker motverka de fördomar som 
finns om östländerna . Fördomar 
som gäller ständiga köer, svält och 
poliser överallt. Faktum är att 
dessa enligt större delen av den 
svenska vänsterns analys, är socia
listiska. Det kan då vara intressant 
att för en gångs skull få höra vad 
positivt socialismen har gett dessa 
länder. J ag uppfattar dess u tom re
sebrevet närmast som en snabb 
blick över landet, och kanske en 
uppmuntran att resa dit. En upp 
muntran som är värd allt stöd ef
tersom resor faktiskt ger kunskap. 

Självspäkning 
Signaturen JH:s kritik är en del av 
den väldiga självspäkning som 
kommunister av senare slag, och 
överhuwdtaget vänsterfolk, ägnar 
sig åt. En självspäkning som inne
bär att man som kommunist eller 
socialist HELA· tiden måste kriti
sera ·den reella socialismen, efter· 
som man annars inte är rumsren. 
En självspäkning som innebär att 
när Palme åker till DDR är det en 
framgång för avspänningen, men 
att när Lars Werner gör samma 
sak, då har partiet återfallit till 
Moskvakommunism.' 

sina respekti
ve revolutionoc börjat ansättas 
alltmer av borgerliga massmedia. 
De har fel och problem, men 
framförallt bygger de socialismen. 
Trots det kan jag idag fortfara,nde 
skriva positiva artiklar om dessa 
länder. Artiklar som inte är hel
täckande och därför inte tar upp, 
riktig kritik typ den JH i sak lade 
fram, eftersom det finns andra 
som är bättre på det. Artiklar som 
är till för att få bort fördomar 
kring dessa länder. 

Trots att samma fördomar tro 
ligtvis kommer att fmnas kvar i 
stor mängd om fem år, misstän
,ker jag att om jag gjorde samma 
sak då, skulle det tvinga ut många 
partimedlemmar /anhängare av 
självspäkningens opportunism ut 
i kritik , bara för att jag inte kriti
serat nog. · 
Jag kommer då liksom nu att und
ra - eftersom det på samma sätt 
som idag - om Ungern, kommer 
att finnas bra kritiska artiklar om 
dessa länder - vad det är för nyt
ta med det . 

Henrik Teleman 
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Moster Kristinas grönsaks
' soppa 
Till en början verkar denna soppa 
ganska ordinär. Du behöver för 
2-3 personer l purjolök, 4 moröt
ter, en bit palsternacka och(eller) 
selleri . Hacka , bryn i smör och
blanda ner i buljong av tärning 
och vatten . Lät puttra 15-20 mi
nuter. 

__ Under tiden hackar du 2 gula 
!okar grovt och bryner i smör. 
J-!acka 2 oskalade äpplen grovt. 
has Ullsammans med löken. 
Blanda i l dl russin och krydda 
med curry. Nu börjar det dofta. 

Häll allt detta i den puttrande 
soppan, smaka av med salt. Om 
du tycker att soppan är tunn, kan 
du reda den med litet makaroner 
eller vita bönor. Garanterad smak
sensation. 

Val i sikte 

Nu är valrörelsen intensiv! För 
Vpk Lunds del innebär det jobb 
med valbyrå, istoppning, utdel
ning, affii;chtryckning, tavelunder
håJI, gårdsspelningar, debatter, öv
riga möten. Därtill kommer höst
festen som bland mycket annat är 
en viktig del av valrörelsen. 

Mer konkret kan sägas att val
byrån fungerar bra. Att skolorna 
börjat märks av alla 'elever och lä
rare som kommer in och vill ha 
material. Vi tänker tidigarelägga 
öppethållandet på lördag: 9- 14 . 

Istoppningen är i det närmaste 
klar men det är bra om de som 
har material kvar hemma snabbt 
jobbar f<irdigt och lämnar in det. 

Alla de "demokratiska" parti· 
ernas valbroschyrer hamnade med 
en duns på tamburgolvet i tisdags. 
Vi i Vpk spar mycket pengar på 
att dela ut själva. Inte minst spar 
vi pengar åt vårt fattiga distrikt 
genom vår verksamhet från Abbe
kås till Örkelljunga. Det arbetet 
ger utdelning - det finns valstati· 
stik på den saken . 

Ett par lokala affischer åter· 
står att trycka. Det behövs myc
ket affischer för vandaliseringen 
är ännu värre än vi fruktade. Vi 
har två reparationspatrulle; ute 
var kväll, och de har ett styvt 
jobb. Som ersättning för de kvad
dade tavlorna behöver vi spika 
ihop 50 nya vilket sker nu på sön
dag. Välkommen till Vpk-lokalen 
från klockan l O! 

Från mötena rapporteras om 
god stämning. Visst är det slitigt 
men det är roligt också, och om 
några veckor är det över. 

Valkommitten 

GOTT FOLK! 
Höstfesten n~rmar s!g r:zed stora steg. Leta i era gömmor och 
forrad efte.r loppor ' t1ll loppmarknaden . Kan lämnas på parti
lokalen nast~n nar som helst. För transport av större artiklar, 
kontakt Chns eller Rolf Ni/son, tfn 12 90 44. 

GOTT FOLK IGEN! 
Vi spikar ihop de sista 50 affischtavlorna på söndag (29/8) från 
kil O på Vpk:s parti/oka!. Kom! 

Bokcafet Röda Hörnet 
har tillfälligt slagit upp sina bokhyllor på Vpk-s valbyrå på Bo
t~lfsplatsen. Kom in , köp en bok och drick en kopp kaffe. 
Öppet vard~gar 11 · 20, lördagar 9. 14. 

GRILLGREJER FÖRSVUNNA! 
Grillmästare Tarcislo Bommarco 
efterlyser nllgra bultar, muttrar 

l 
och krokar som hör. till_ ställning
arna som anvands VJd tlllredning
en av lamm-asado. Den som vet 

! var de finns, kontakta Tarclsio pli 
telefon145185. -

Nu kan man köpa vita T-tröjor i 
god kvalitet med >>Bäst för Lund
VPK>>-märke i rön. Betala och be
ställ genom att sätta in 30:' per 
tröja pli VB :s p g 17 45 9-9 och 
ange storlek (S, M, L, XL) . 

EFTERLYSES : Keramik , västfär
gat garn , hemstickat och annat 
konsthantverk (även sylt och mar
melad) till höstfestens försälj
ningsstånd , Kontakta Mau Nils
son på telefon 512 16. 

KU har arbetsmöte sö 29/8 kl 11. 
Banderoll och affischmälning. 
Sympare o. med]. välkomna. KU
Iokalen, Bredg, 28. 
KU -Lund har klubbmöte on 1/9 
kl 19, K U -lokalen, Bredg. 28. 
K U h ar arbetsmöte to 2/9 k l 19 
inför höstfesten. Alla välkomna 
på K U-lokalen, Bredg 28. 
BLASORKESTERNS GARDs
SPELNINGAR. Ork 1: Mll 30/8, 
saml Servus ö, Torn. On 1/9, sam l 
samma ställe. Ork 2: T i 31/8 sam l 
torget, Kobjer. To 2/9, ·saml pos
ten , Papegojlyckan. Ork 3: Ti 
31/8 saml. hörnet Skarpskynev./ 
Svenshögsv .. To 2/9 saml parke
ringen, Piommonv .. Alla saml kl 
17 .45. Repertoar meddelas pli rep 
på sö, se nedan. 
BLASORKESTERN speJar pli ap
pellmöte, Botulfsplatsen lö 28/9 
kl 11, och Mllrtenstorget kl 12. 
Saml Botulfsplatsen 10,45, Gam
la välkända förstama]låtar. 
BLASORKESTERN rep ~ 29~ 
kl 19 på Palaestra. 
REEPERBAHN spelar på Pub 
Sparta f r 3/9 , Arr. Folk& Rock, 

~ECKOBLADET 

Veckans redaktionsutskott ut
gjordes w Kristina Lanthen och 
Olle Teleman. 

Teckning: Göte Bergström. 

Nästa veckas kontaktredaktör· 
Finn Hagberg, 12 90 98. · 

Hemma
Rectangle



PROGRAM FöR HöSTFESTEN 4-5 SEPT I FOLKETS P ARK 

l /or inleds IIÖSTFESTE N med ell stort politiskt karnevalståg. Det skall bli något 
ut åver det vanliga . Innan tåget drar iväg till Folkets Park från Stortorget så finris det· 
möj lighet all sminka sig . Vi har fixat sminkpennor och annat. På torget kan man också 
f& hjälp all tillverka enkla rytminstrument : En ärtskramla är lätt att göra av en 
papppersrulle, några ärtor och lite tejp . Ta på dig dina bästa utklädningskläder och _ 

LöRDAG 13-Q1 

STORA UTESCENEN 

13.30 
14.00 
14.30 

15 .30 

17 .00 

I H.UO 

19.00 

2 1.00 

22.00 

VPK ~ sångrupp 
Blåsorkestern 
Jörn Svensson 

V pk :s riksdagsman från 
fyrstad skretsen 

PIM PAM POM 
Välkänd gycklargrupp 
från Uruguay 

The Great Kesselofski 
eller charismatic english 
performers ltd . 
Utbrytarkung från Bell 
&Braces 

RADIOMÖBEL 
Lundaband 

Kal P Dal 
Glad påg från Malmö 

Hel a Röda Läppar 
Spelar som dom heter 

Slort FYRVERKERI kal
lat "Lj us över Lund" 

sen fortsätter vi med dansen inne i 
Folkels Park byggnaden 

CffiKUSTÄLTET 

14. 15 C H Hermansson läser sa-
gor för barn från 3 år. 

16.00- The Octu Puss Theatre 
18.00 Barnteatergrupp från 

Tågarp 
"Man undrar om det 
finns en revymakare i 
detta land just nu som 
kan mäta sig med bar· 
nen i Tåga rp " (Dagens 
Nyheter 7 .8. 1982) 

22.30 Mocka spelar fram tiU 
01.00 
l pauserna : 

23.15 Peter Rosengren 
Nordisk mästare i tro l· 
leri och 

00.15 The Great Kesselofski 
01 .00 Stänger vi och ses senare 

samma dag. 

kom. Gycklargruppen PIM PAM POM från Uruguay och Utbrytarkungen The (rleat 
Kesselofski gör sitt för att höja stämningen. Vi går klockan 12.30 p å lördagen den.4 
september men kommer du ner en timme innan till Stortorget så missar. du i~get . 

Välkomna tiU festtåget och Folkets Park och HÖSTFESTEN kan börja .. ·. 

SöNDAG 11--18 

STORA UTESCENEN 

12.00 Blåsorkestern 
Brassensemble med rö d 
framtoning _ 

13 .00 Vätske och viUaolja band 
J a, dom heter så men 
do m spe lar musik . 

14.00 Luren 
Renässa nsgrupp 

15.00 Tösaton 
Folkmusik med lunda
töser . 

16 .00 KoUasuyo 
Färgsprakande Jatin 
amerikansk musikgrupp 

17.00 Antistat 
Lundaband 

Festival för Fred och Arbete 

Under lördagen och söndagen ord
nar KU en musikfestival för lunda
band på gräsmatlan bakom Folkets 
Park huset. Bl.a. kan man få höra . 

CIRK!JST ÄLTET 

13.00 Ceasar 
Spelar och sjunger för 
barn 

15.00 Garderobsteatern 
spelar Värld ens Mus 
l ro lle rna · So le n , Mol· 
net , Vinden , Muren 
sa nit "V ärldens Mus" 
&C o. 

Under hela söndagen blir det pon 
nyridning för barn. 

Cath erine and the flyers 
Hjärnsub stans (från Malmö') 
Morronro ck 
Scarlet Civilians 
R .P. Savoy 
Sterila Sten ciler 
Vredens Druvor 
Page (också från Malmö') 
Ara/je 

TIVOLI, LOPPMARKNAD, LAMMASADO, LOTrERIER, SERVERING, 
BARNAKTIVITETER, MUSIKFESTIV AL, DANS 

VÄLKOMNA! 


