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Vecko bladet har siffrorna: 
Ingen vänstermajoritet i Lund 

Borgarväldet brutet - men ingen vänstermajoritet i Lund . 
Valet är över. Borgarväldet har brutit s i riksdagen, i M-lands

tinget och i Lunds kommun. Vi får en sociald emokratisk rege
ring. S och V pk tar makten i landstinget. Men i Lund finns ingen 
vänstermajoritet Valvinden har blåst på samma sätt i alla 
landstings- och kommunalval, utom i Lund. 

Moderaterna gjorde liksom 
1979 - ett relativt dåligt kommu
nalval. Förmodligen rör det sig 
om allmänborgerliga sympatist.rer 
som i riksdagsvalet röstat moderat 
men inte stött M i landsting eller 
kommun. M har faktiskt tappat 
hela 1200 röster i kommuna._lvalet . 

Centern gjorde - liksom 1979 
- ungefar lika halvbra ifrån sig 
i alla tre valen . Men studerar man 
kommunalvalet närmare fmner 
man att centern gick dåligt i 
Lunds tätort - tappar ungefär 
400 röster - men i stället bra i 
byarna. Detta kan vara ett resultat 

av centerns krav på delning av 
kommunen. 

Folkpartiet gick - liksom 
1979 - ungefar lika dåligt i alla 
tre valen, tappar en del röster 
kornmunalt i byarna men vinner 
dem i själva Lund. 

Socialdemokraterna brukar 
göra dåliga kommunalval, denna 
gäng gick de särskilt dåligt . De 
tappade alla röster de vann 1 
landstingsvalet, och i själva Lund 
tappade de dessutom ytterligare 
400 röster! S har bedrivit en svag 
oppositionspolitik och dera' val-

forts. mittuppslaget 

Sll här läser d u tabe llen ! Ta först l figuren reda pli vad det vald ist r ikt he
ter f ö r v i lket du vi ll vet a valresu ltatet. Gli sedan In i tabellen oc h titta ef
ter. A lla resu lt at l procen t . De b lida v alkret sarna är i hopsumm erade och 
lä ngst ner är dessuto m poströster na ti llagda. Antalet m and at i kommun
f ullmäktige för v arj e p arti är ock sll angivet , liksom antalet erhilllna röster 
per m andat. Detta tal är ett m Att p il hu r m ycket varje part i »betalan> för 
sina platser l kommunfu llmäk t ige. Man ser att miljöpartiet har f il t t sina 
mand at m ycket billigt, mycket tack vare att de bliv it gynnade av val
k ratsl n delningen . 

Allhel- 1 
gona 2 

3 
4 
5 
6 

Dom- 1 
k y rko 2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

M 

48.1(42.8) 
19.8(15.6) 
34 .4(29.9) 
48.7(44.3) 
47.9(42.5) 
27 .2(23.3) 

35 .8(36.5) 
43.8 (38.2) 
31.0(20.4) 
24.6(22 . 1) 
24.6 (23.1) 
29.5(23.8) 
31 .·1 (25 .8) 
39.7(34.4) 
24.3(20.6) 

c 
7.7 (9 .2) 
7 .4( 10.2) 
7.4 (7 .5) 
5.2 (7.4) 
6 .8 (8 .2) 
9.3(10.9) 

4 .1 (6.3) 
6.1 (8.3) 
4.4 (7.7) 
6 .3 (7.8) 
6.4 (9. 1) 
7 .8 (7.5 ) 
4 .4 (6 .4) 
6 .4 (8.7) 
6.9 (7.4) 

F 

14.2(19.0) 
8 .7(17.6) 
9.2(15 .2) 

13.4(16.5) 
13.4(19.3) 
10.4(15.6) 

12.1 (15.9) 
13.2(17.1) 

7.9(11.4) 
6.5(10.0) 
8.7(13.3) 
6.8(10.7) 

10.3(15 .0) 
1 0.3( 17 .8) 

7.2(13.1) 

s 
15 .6( 16.1) 
23.6(21 .6) 
29.3(29.2) 
17.4(20.1) 
20.7(21.9) 
34.8(34. 1) 

15.7( 15.5) 
10.8( 12.4) 
26.0(33.2) 
29 .5(30.7) 
31.5(31 .0) 
36.9(41.0) 
19.1(19.7) 
27 .8(25.2) 
52.3(51.2) 

v 
7.4(11.5) 

28.0(33.4) 
12.4(16.2) 
8.1(10.6) 
5 .8 (6.8) 

.12.3(14 .7) 

18.8(23.6) 
17.4(22.0) 
21 .9(24.8) 
25.7(26.3) 
20.1(21 .4) 
11 .4(15.4) 
25.7(30.2) 
10.2(11 .7) 

4.8 (6.6) 

Mi 

6.3 
11 .8 

6.1 
6.6 
4.2 
5.6 

11 .5 
7 .7 
7.4 
6.9 
8.0 
5.8 
7 .6 
4.5 
3 .8 

R llby 1 
2 
3 

2 2 .9(18.4) 
2 2 .2( 16.9) 
33 .2 (27 .5) 

8 .9(11.9) 6.8(13.6) 44.4(42.4) 10.8( 11 .9) . 5 . 1 
5.3 (5.9) 6.5(12.5) 53.4(52.0) 7 .7(10.9) 3.8 
1.s (7.5) 13.4(19 .al 34 .2(33.8> 6.3 (9 :s> 3.7 

o'a l l;> y 1 
2 
3 

23.4( 2 0.1) 15.4(19. 1) 
28.3(22.5) 14.7(16.6) 
23.6(20.3) 3 1 .5(33.2) 

Gen- 1 
arp 2 

32.5(27.5) 18.8(21 .0) 
24. 8 (21.6) 29 .2(31.8) 

San d- 1 27.3(22 .0) 25.0(30.7) 
by 2 20.2(16.2) 23.2(25.5) 

3 25.5( 19.9) 18.3(24.9) 
4 22.5( 18.9) 18.9(22.0) 

Vebe- 1 19 .6(15.3) 29.4(32.6) 
röd 2 25. 1(18.7) 27.4(28.9) 

ÖST 29.6(25 .0) 13.6( 15.7) 

D o m- 10 
ky rk o 11 

12 
13 
14 

Allhel - 7 
gona 8 

9 
10 
11 
12 

22 .0(17.6) 
22.2(17 .7) 
22.4(22.5) 
38.7(36.9) 
38.1 (37 .3) 

37 .3(33 .7) 
30.0(23.8) 
27.8(24.9) 
26.0(21 .5) 
21 .0(17.9) 
21 .8(21.4) 

Klos- 1 21 .7(19.0) 
t er 2 14.0(11.5) 

3 24.0(19.9) 
4 . 28.8(22.9) 
5 26.0(22.6) 
6 15.5(15.1) 
7 16.3(14.0) 
8 15.8(12.2) 

N ö b
be löv 

1 
2 
3 

18.4(12.5) 
32 . 1 (25.6) 
27 .7(26.0) 

6.3 (5.5) 
5.5 (7.4) 
6 .8 (7 .6) 
5 .6 (5.4) 
6.0 (6.3) 

7 .2 (8.6) 
8 .0 (8.9) 
5.3 (7 .1) 
8 .7(11.8) 
4.9 (8.6) 
5.1 (6 .6) 

9 .9( 11.5) 
4 .8 (5.5) 
7.0 (7 .1) 
6.6 (7.1) 
8.1 (8.8) 
5.8 (6.6) 
6 .8 (8.2) 
7.1 (6.0) 

5 .8 (9.5) 
7.3( 1 0.5) 
8.6(10.9) 

Torn 24.0( 19.7) 32.0(33.8) 

Vallkärra 34.6(27.5) 19_.1(22.4) 

VÄST 25.2(2 1.5) 7 .9 (9 .4) 

TOT 27.6(23.4) 11 . 1 ( 12.9) 
m poströst. 27.7(23.4) 11.1(12.9) 

Mandat 19 7 

Rst /mand 817 842 

6.4( 11.4) ; ~.0(44.7) 
7.4(16 .6) 43 .6(41.0) 
4.5 (9.0) 33.2(33.8) 

3.7 (8.9) 39.7(39.3) 
4.1 (9 .1) 35.6(33.4) 

5 .6 (9.6) 35 .3(33.4) 
3.4 (6 .5) 41.3(46.2) 
8 .2(12.8) 37.6(38.2) 
5.1 ( 11.1) 46.0(44.7) 

3.8 (9.0) 42.2(41.0) 
6.3( 13.1) 35.0(35.3) 

8.1 ( 13.5) 34 .0(33.7) 

7.1(12,3) 43.4(47.4) 
7.0(14 .4) 40.8(41.7) 
6 .5(13.1) 50.1(47.3 ) 
9.5(13 .9) 15.1(16.1) 

10.7(14.6) 18.9(14.9) 

8.6(14 .2) 19 .2 (20.5) 
7.7(15.4) 38.3(37.7) 

11.9( 19.0) 22 . 1 (21 .3) 
5 .9 ( 13 .9). 35.3(32.5) 
9 .9( 16.7) 46 .4(40.9) 

11 .7(18 . 1) 35.8(29.7) 

8.9(13.4) 44.4 (44.7) 
4.9 (8.5) 63 .7(64.4) 
7.4(14.0) 47.6(47 .9) 
7.6(13 . 1) 26.6(27.2) 
7 .6( 13.8) 42.8(42.1) 
6.4( 11.3) 5 1 .0(48.6) 
5 .8(11.1) 43.7(43.4) 
1.8 (7 . 1) 61.1(63.0) 

5 .9( 10.6) 
9 .9( 19.5) 

1 0.6(22.4) 

2.2 (6.3) 

54.5 l 53.6 ) 
32.7(32.1) 
39 .1(32.0) 

35.4(35 .4) 

3.6 (3 .7) 
1.9 (2.5) 
2.6 (3.5) 

2.3 (2 .8) 
2 .6 (2.8) 

3.9 
3 .0 
4 .3 

2.3 
2.4 

2.9 (3.2) 3 .2 
3.5 (4.5) 2.2 
5,0 (3.9) 3.2 
3.7 (2.6) 3 .1 

1.5 ( 1.6) 2.7 
2 . 1 (3.1) 3 .8 

8.9(10.7) 4.9 

14.6( 15.4) 
18. 1 ( 17 .3) 
10.6 (8 .1) 
20.4(25.5) 
17.2(24.5 ) 

19.0(21.2) 
1 0 .0( 11.8) 
20 .8 (25.5) 
16 .8( 16.6) 
12.5(14.0) 
18.1(20.7) 

8 .2 (9.8) 
8.7 (8.7) 
8.2(10.1) 

22.7 (28.3) 
9 .4 ( 11.8) 

17.3( 16.8) 
14.5 (21.3) 

9 ·.o(10.4l 

10.3(11 .7) 
9.4( 11.1) 
7.3 (8 .5) 

3.1 (4.7) 

5.5 
5.4 
3.1 
9.2 
8.3 

7.5 
4 .0 
8 .7 
6.2 
4.2 
5.0 

5.7 
3.1 
5.2 
7.6 
4.4 
3.4 
6.5 . 
3.6 

3.3 
5.8 
5 .7 

3 .1 

7.6(12 .7) 27 .4( 3 0 .1) 5 .5 (7 .0) 5 .3 

7 .8(13.8) 38.8(38 .1) 13.4 ( 15.4) 5.5 

8.0(13.6) 36 .2(35.7) 10.9(12.8) 5.1 
8.0(13.6) 36.1(35.7) 11.0(12.8) 5.2 

5 

847 

23 

803 831 

4 

683 



~ Eftersnack 
Att det finns en besvikelse i 

Vpk Lund över att ha mist två 
mandat är lätt att förklara - se: 
rien av ständiga framgångar har 
brutits och då hjälper det inte 
att det är det näst bästa valre
sultatet någonsin. Förnuftsmässigt 
inser väl alla att en del av de 
röster vi hade förra gången satt 
mycket löst och kom till oss i 
brist på annat alternativ. Till
bakagången nu blir då bara en 
spegel av den förbluffande fram 
gången förra valet och sådant är 
livet för valje parti som inte 
bara är en intresserepresentant 
utan också vill fånga upp åsikter 
stämningar. Lätt fånget, lätt för
gånget, sa fan, räknade mellan
skiktsröster. 

Nästa gång 
tar vi dom! 
Valrörelsen är över. De många val
arbetarna pustar ut för att så små
ningom kunna ta nya tag. Tillsam
mans har vi i Vpk och KU Lund 
genomfört vår hittills bästa valrö
relse_ organisatoriskt. Vi har väl 
alla många trevliga minnen: kon
takter vi fått, entusiasmen på 
gårdsmusikmötena, den fantastis
~a atmosfären på Mårtenstorget 
lordagarna närmast före valet osv. 
Just därför hade kanske många 
av oss väntat att valet i Lund 
skulle gå bättre. 
Vi lyckades bara med halva den 
uppgift vi föresatt oss: borgarväl
det bröts i Sverige men inte i 
Lund. 
Det fmns skäl för oss att komma 
ihåg att vi förra valet gjorde en 
fi!YCket stark frammarsch både på 
riksplanet och ännu mer i 
kommunen och att det faktiskt är 
en prestation att vi lyckts hålla 
ställningarna så bra som vi gjort. 
Vpk och KU agerar fortfarande 
utifrån en stark position. 

V ad gäller de partier som vi 
tappat röster till sa var det natur
ligt att ·Socialdemokraterna i 
Lund skulle kunna rida på riks
trenaen och gå fram. Att deras 
uppgång blev så liten visar att 
Socialdemokraterna står dåligt 
rustade i kommunen och detta 
är den avgörande orsaken till 
att den borgerliga majoriteten 
till slut visade sig bestå. 

Miljöpartiet som nu hamnat i 
vågmästarställning har förklarat 
att de kommer att lägga ner sina 
röster i ordförandevalet i fullmäk
tige. Det betyder att denna post 
kommer att gå till det borgerliga 
blocket. Troligen har många unga 
väljare gett Miljöpartiet sin röst. 
Vill dessa att partiet ska medverka 
till att de partier som är ansva
riga för en situation som ställt 
1000 ungdomar i Lund utan ar
bete och 2000 ungdomar utan 
bostad ska sitta kvar i ledningen. 
Partier som dessutom förespråkar 
ohamn:ade satsnmgar på bilismen, 
som Vlll fortsätta rivningsraseriet 
osv. Tänk efter Miljöpartiet! Vis
serligen kan mycket av samma 
kritik riktas mot socialdemokra
trena, m~':!. med en ny majoritet 
skulle mojligheten kunna öppnas 
for att pressa igenom en annan 
politk. 

Vad gäller KU Lund så har vi 
fått många nya kontakter och 
medlemmar under valrörelsen och 
håller på att stärkas organisato 
riskt. Vi kommer givetvis att fort
sätta kampen för ungdomens rät
tigheter i Lund tillsammans med 
andra ungdomar. Det är ju trots 
allt det som är viktigast, att vi är 
~tiva där vi jobbar, bor eller går 
1 skolan. Kampen går vidare! Näs
ta gång tar vi dom! 

Det tillkommer givetvis inte 
mig att kommentera valutgången , 
men jag kan bara inte hejda mig. 
Mitt omdöme kan bara bli ett: 
Ett utmärkt val där genuint folk
liga opinioner har kommit till ut
tryck. T. ex. i Göteborg där 
KPML(r) äntligen fått in Frank 
Baude i Börshuset. Mycket väl
förtjänt efter det tunga basarbete 
göteborgsrevolutionärerna lagt 
ner, allt med en lokal förankring 
man måste uppskatta och beund
ra. J ag är en stor vän av r-are så 
länge de håller sig på hemmaplan, 
norr om Mölndal. (ni har väl hört 
historien om när Baude tillfråga
des om vem han ansåg var störst , 
Lenin eller Stalin. Svar,: Både) . 

Ur folkdjupet 
En annan genuin röst kommer 

från Helsingborg. J ag läser i 
K vällsposten (jo i valtider kan 
man kosta på sig litet av valje) om 
Kerstin Agelrno, 40, skadereglera
re på ett försäkringsbolag. F öre 
söndagen hade hon aldrig röstat i 
ett politiskt val men nu tar hon en 
av miljöpartiets två platser i Kom-

, munfullmäktige i Helsingborg. 
Hon försäkrar att hon är en oer
hörd miljövän och att hon i förra 
valet var på väg till vallokalen för 
att lägga sin röst på centern, men 
att hon ångrade sig vid ingången 
och gick hem igen. 

Sånt kan man ju skaka på hu
vudet åt, men då missar man 
poängen. Miljöpartiet har lyckats 
aktivera människor som har känt 
sig utestängda och främmande för 
politiken på ett sätt som andra 
partier, däribland V pk inte har 
lyckats med. Det är sådant demo
krati handlar om, och därför faller 
så mycket av kritiken av det nya 
partiet platt . Borgerligt missnöje, 

1 politisk naivitet och allmänt ofar
lig välvilja , jovisst, men än sen? 
Miljöpartiet artikulerar ett berät
tigat missnöje med politikens for
mer och innehåll. Att man sen 
kan fråga sig vad det kan utträtta 
med all sin vilsenhet i detta Sveri
ge där svinen förklädda till får 
och den härskande klassen aldrig 
släppt greppet, det är en annan 
sak. 

H~rliga tider 
Över till Lund då. J o. borgar

väldet bröts och i det nya kom
munfullmäktige fmns i dag en klar 
majoritet t.ex. för en progressiv 
stadsmiljöpolitik, vilket väl måste 
glädja alla läsare av denna spalt. 
För socialdemokraterna i Lund 
menar väl allvar med sitt pro
gram, det blir väl inte tal om nå
gon sorts högerprassel? Hursom
helst för oss politiska kolumnister 
stundar härliga tider , kombina
tionerna är hart när oräkneliga. 

Dämpat 
Nu tror jag ju inte att det fmns 

något partihögkvarter i Lund där 
inte stämningen är lite dämpad. 
Moderaternas förmåga att få lo
kalt förtroende visade sig åter o
tillräckligt, centern räddade sig 
nätt och jämt. Folkpartiet rasade 
ihop - välförtjänt måste man säga 
när man sett deras osjälvstän
diga agerande i fullmäktige. 
Socialdemokraterna i Lund står 
och stampar på samma gamla 
vanliga fläck. Nej , miljöpartiet 
är nog enda ljuspunkten och jag 
Y!ll härmed uttrycka min upprik
t~a tacksamhet för att de hjälpt 
till att bryta upp det trista död
läget i fullmäktige. Någon särskild 
valrörelse bedrev de ju knappast 
- det räckte med fräschören -
vilket · bekräftar den teori Gunnar 
Sandin framlade i Socialistisk De
batt för några år sedan. Han sa att 
det räcker för ett parti att ställa 
ut tofflorna i ett kommunalval för 
att kamma hem några procent. De 
speciella omständigheterna här 
räckte sen till ytterligare några 
procent och så blev Lund deras 
starkaste fäste i landet. Ack ja, 
detta Lund. 

Dementi 
Slu tJigen några ord till dem 

som till äventyrs skulle tio att 
den, ska vi säga litet självbelåtna, 
ton som präglar dessa spalters atti
tyd till världen omkring, nu skulle 
upphöra och vändas till ödmjuk
het . Icke. Rent sakligt sett kan 
jag inte förstä annat än att Vpk 
Lund forblir vackrast och bäst. 
Och för att travestera Tom Lehr
er: OK, vi vann väl inte direkt 
men vi hade den trevligaste valby: 
rån. Vi ses nog på barr.ikaderna. 

Lucifer 

.~ 

Figuren visar . Vpks röstandelar 
f?r varje valdistrikt. V pk har gått 
tillbaka i alla distrikt utom tre 
Kloster 2 (oförandrat) och Dom: 
kyrko 11 och 12 (där Vpk ökat 
sina röstandelar). Siffror inom 
parentes anger förra valets resul
tat. 

9 .0 
(10. 4) 

forts. fr. s. l 

fläsk (en kronas skattehöjning) 
har säkert inte varit populärt. 

Vpk har gjort sitt näst bästa 
val någonsin. Miljöpartiet har 
plockat röster från Vpk men inte 
orsakat något ras. F ortfarande får 
Vpk långt fler röster kommunalt 
än i riksdagsvalet , mer än 1500 
fler. Det är i Lunds tätort som 
dessa röster fmns, i byarna äx till
skottet i kommunalvalet bara 50 
röster . 

Miljöpartiet har gått bättre i 
Lund än i någon annan kommun. 
Univer;itetsmiljön med många 
yngre mellanskiktare är tydligen 
en gynnsam miljö för partiet. Det 
är i Vpks starkaste distrikt som. 
miljöpartiet gått fram mest, och 
det är också här som Vpk-förlus
terna är störst. Det är tydligt att 
Vpk och miljöpartiet delvis kon
kurrerar · om samma väljare, och 
det verkar som om ca 1/3 av mil
jöpartiväljarna -är tidigare Vpk
rösta~de . Därför var det troligen 
ett misstag av Vpk att lämna mil-



3.1(4.7) 

5.5(7.0) 

l 
7) 

3.1 
(4.7) 

20.8(25.5) 

D2: 17 .4(22.0) 

D3: 21.9(24.8) 

D5: 20.1(21.4) 

jöpartiet alltför mycket i fred i 
den politiska debatten. I fram
tiden måste motsägelserna i 
miljöpartiets småborgerligt-pro
gressiva politik utsättas för en mer 
hårdhänt granskning. 

Som vanligt gäller att Vpk -
liksom nu också miljöpartiet -
har sina starkaste fåsten i stads
kärnan och i studentområdena. 
Socialdemokraterna är som all
tid starka på Väster, moderaterna 
i Tuna och på Mårtens 
Fälad, och centern i byarna. I 
Lunds tätort är Vpk tredje storsta 
parti. 

Vad kommer årets kommunal
val att få för betydelse? Efter 28 
långa hårda år har äntligen borgar
väldet brutits. Men det finns ingen 
vänstermajoritet. Miljöpartiet 
kommer, om de står .fast vid vad 
de sagt före valet, att försöka age
ra vågmästare i fullmäktige och 
inte liera sig med någondera 
blocket. 

Strax innan tidningens press-

läggning meddelades utfallet av 
räkningen av de sista poströsterna, 
genom dessa tog moderaterna ett 
mandat från socialdemokraterna 
och (död)läget blir i någon mån 
omkastat. Det är därför ännu för 
tidigt att säga någonting om hur 
partierna kommer att agera -
särskilt moderaterna kommer 
nu att försöka behålla ordföran
dc:skapet i kommunfullmäktige 
och därefter försöka manövrera 
i varje fråga så att de inte blir fåll
da av miljöpartiet. 

En .sak är säker, mitt i all osä
kerheten: V pk har fått ett kraft
fullt stöd för sin hittills förda po
litik. Vpk kommer att fortsätta 
att föra den politiken! Det finns 
ingen risk att kommunisterna 
kompromissar sig till döds och ger 
upp vad som är Vpks egenart, 
friskheten, självständigheten, upp
käftigheten, den ständiga kampen 
mot etablissemanget och mot allt 
slags förtryck . 

Anders Sannerstedt 

Arbetet -. Lektyr 
Det finns ett blad i Malmö, som 
heter Arbetet. Ett blad som just 
nu löper amok på nät sätt, frene
tiskt anstränger sig för att renodla 
alla sina dåliga egenskaper. Jag lä
ser det då och då, som en sorts 
nedstämmande pliktuppgift. 

Den sjätte dennes informerade 
Arbetet de s-märkta torskarna om 
att gatuprostitutionen i Malmö 
skulle flytta ett kvarter. Artikeln, 
som illustrerades av en bred rum
pa på den breda vägen, får väl an
tas representera "Arbetets åsikt", 
som jag härmed vidarebefordrar 
till en vidare läsekrets. 

De drabbade är en förföljd 
krets av enskilda företagare.' " .. 
.. Jag är affärskvinna och tjänar 
l O 000 - 15 000 kr skattefritt i 
månaden på att stå här nu och . 
då. " Som alla småföretagar~ de 
negativt inställda till offentlil! in
syn i den egna verksamheten: " .. 
. . Om det s k prostitutionsprojek
tet, som lades ned men på nytt 
förts på tal, säger hon: -Kanske 
hjälpte det tidvis några tjejer, men 
i stort sett är det meningslöst. En 
väninna blåste socialarbetarna på 
70 000." Så lite gratisreklam för 
den egna verksamheten: "Eva har 
gått på gatan i några år, berättar 
hon, och är ännu söt och fräsch 
till utseendet." Kanske nåt att re
flektera på för dig och mig, i dessa 
dagar när annonskampanjer för
klarar för oss att viljan skrämmer 

Val ur sikte 

Tack alla ni som på olika sätt 
arbetade med Vpks valrörelse! Ni 
gjorde ett hästjobb. 

Det gick inte så bra för oss i 
Lund, men än se'n? Det viktigaste 
är ju inte att vinna utan att kämpa 
väl . 

Om tre år är de objektiva för
utsättningarna till framgång 
mycket större, det vågar vi förutse 
redan nu. Till dess kommer vi för
hoppningsvis att träffas oft;~ i det 
utomparlamentariska arbetet, det 
ska bli kul. 

Valkommitten 

arbetslöshetens spöke på flykten? 
Jamen: " .. . hon är prostituerad 
för att få betala sina studier." 

Detta låter bekant på nät sätt, 
men vem blir då ·småföretagarens 
hallick - UKÄ eller institutions
prefekten? Här kommer artikelns 
första överraskning : "Någon hal
lick har hon inte, understryker 
hon." I stället bildar de etablerade 
företagen en kartell, som värnar 
om den egna kårens status och 
övervakar alla nyetableringar: "I 
somras fanns här en del skolflic
kor. Dom körde vi hem." Alltså 
en bild av allmän präktighet och 
förträfflighet (Gustav Skå-J ansson 
noterade detta för länge sen, sex
flickornas småborgerliga lycko
dröm): "Det skulle skada min fa
milj . .. Visst har en del tjejer 
pojkvänner. Som vilka normala 
tjejer som helst." 

En reflektion bara, inte mer. 
Vilka skrattade värst när dom läs
te denna artikel: åklagarna i Mal
mö, dom som arbetat med " det 
s k" prostitu tionsprojektet, dom 
journalister som för ett par år sen 
ansträngde sig för att genomlysa 
prostitutionen i Arbetet - eller 
hallickarna? 

Artikeln avslutas med en fot
not: "Namnet Eva är fingerat." 
Det är dock inte "Adam" som 
skrev, utan en figur som kallar sig 
Svante Fredriksson. 

· Christer Persson 

48 timmar för 
Palestina 
En 48-ti~marsdemonstration i 
protest mot massmorden i Sabra 
och Chatila genomförs på stor
torget i Lund från torsdag till lör
dag. Initiativet till aktionen har 
tagits av Lunds Palestinagrupp 
med stöd · av bl.a. Broderskaps
rörelsen i Skåne, ABF, SAP, SSU, 
Centerpartiet, LuKriss, VPK, KU, 
Afrikagruppen, LUFSO, Svenska 
Fredskom mitten, APK, SKU, SKP 
och KPML(r). 
Alla har möjlighet att stödja de
monstrationen genom att närvara 
längre eller kortare tid vid stor
torget eller genom att medverka i 
den bössinsamling som samtidigt 
genomförs i Lund. · 
I ett littalande från organisatio
nerna säger man bl.a. ~ . . . Som 
ett första steg för att trygga det 
palestinska folkets existens och 
säkerhet samt att uppnå en fred i 
Mellanöstern kräver vi: 
J l Stoppa folkmordet - Israel 

ut ur Libanon 
2/Utkräv ansvar för massmorden 

i Beirut 
3/Sverige erkänn PLO 
4/Bojkotta israel 

V alet i ·siffror 
Riksdag - Landsting Kommun Mand i Kfm 

M 30.8ft4.5) 27 .8(+3:8) 27.7(+4.1) 19(+2) 
c 11.3(-1.6) 10:9(-1.8) 11.1 (-1 .9) 7(-1) 
Fp 7.9(-6. 1) 7.8(-5.9) 8 .0( -5 .8) 5(-4) 
KDS 0.7(+0.2) 0 .8!+-0.1 ) 0.7(+0.0) o 
Mi P 3 .2(+3.2) 4.1 (+4.1) 5.2(+5.;!) 4 
s 37 .9 (+0.9) 38.3(+1.1 ). 36 .3(+0.3) 23(+0) 
V pk 8.2(-1 .0) 9.4( -1.5) 11.0(-1 .9) 7(-2) 
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ALTERNATIV 
KAMPANJEN 

Nästa helg den l, 2 och 3 oktober, har du chansen att blicka in i hur ett annorlunda samhälle 
kan ser ut. Ett samhälle som grundar sig på solidaritet med tredje världens folk och mellan männis
kor i vårt samhälle, resursbevarande och självtillit, där vi litar till vår egen förmåga att påverka vår 
situation. 

Det är en tält-utställning som på 
ett okonventionellt sätt vill visa 
oss denna vision genom att lyfta 
fram konkreta exempel på redan i 
dag existerande alternativ. 
Och det pågår ett alternativbyg· 
gan de i dag, av en omfattning som 
inte går att nonchalera. 
Tältet har vandrat runt i sommar 
och har sin fmal här i Lund. Allt 
fler människor har börjat ifråga
sätta vår · tillväxtekonomi, dess 
grunder och värderingar. 

Det gör man på olika sätt. 
En del har skapat egna alternativ , 
som har existerat mer eller mind
re oberoende av det etablerade 
samhället. Det gäller t. ex. självför
sörjda produktionskollektiv. 
Många grupper inom miljö- freds
och solidaritetsrörelsen reagerar 
mot tendenser i samhällsutveck
lingen och bearbetar ofta något 
delproblem. Det har visat sig att 
dessa föreningar i mångt och 
mycket utgår från gemensamma 
värderingar och en strävan efter 
en ny livsform. Det är anled
ningen till att man samlas kring 
Alternativkampanjen. 

Alternativkampanjen vill fö
rena grupper som kompletterar 
varandra i kampen för en för
ändring under mottot Självtillit 
Solidaritet - Resursbevarande. 
Kampanjen är nordisk , med sitt 
ursprung i Norge där man ställer 
krav på statsmakterna att satsa 
till en "Utredning om en alter
nativ framtid" . 

Utställningens utformning 
De olika vägar man kan gå, är i 
tältet illustrerat med olika tårt
bitar, som man kan gå igenom. 
Några tårtbitar behandlar indivi
den och hennes närmiljö (mänsk
ligt växande, hälsa, kollektivitet , 
kultur, ny livsstil). De andra tårt
bitarna handlar om samhället och 
ekosystemet (solidaritet, miljö
kamp, helhetssyn&e'kosofi, folk- . 
makt , fred, alternativ, produk
tion). 
Vilken tårtbit man än väljer att 
gå igenom, vilket delproblem man 
än försöker lösa så kommer man 
ut till tältets ytterkant där en 7 O 
m lång bild tidning illustrerar det 
samhälle vi vill nå med hjälp av 
pusselbitar som finns (i Sverige) 
redan i dag. Vi får se alternativ 
från norr till söder, från produk
tionssektorn till bostadssektorn, 
från tekniska innovationer till 
barnuppfostran, från alternat.ivt 
ägande till kulturuppfattnmg 
dvs allt man kan tänka sig. Kända 
exempel är Norrkläder, Jordcir
kus, Folkets Bio och Marken. 

Man blir inspirerad av utställ
ningen till att ~älv vara· med i 
samhällsbygget. . 
Det är roligt -minimalt med text 
och mycket bilder och modeller . 
Man medverkar själv genom att 
lyfta på lock, snurra på vevar, 
spela specialfia osv. Man kan 
alltså med fördel ta med sig barn. 
En diger inventeringskatalog ko~
pletterar utställningen . Alternati
ven som vi ser och mer därtill be
skrivs med . adresser och telefon
nummer. 
Inga färdiga svar 
Utställningen gör oss nyfikna 
men ger oss inga fardiga svar. Vi 
fåJ: själva fylla i med en analys av 
samhället idag, och vilket mot
stånd till förändringar vi kan 
vänta oss, tron på vad som är 
framkomliga vägar och vad som är 
ätervändsgränder. 

tala om ekologisk ekonomi. 
En diskussion anordnas på temat 
"V art syftar alternativen och vart 
leder de". 

Vid tältet kan d u ta tillfället i akt 
att presentera ditt egna alternativ . 
Det bästa är helt enkelt att berät
ta om det i "Speakers c o mer" i 
tältet. Föranmälan vid entren -
och vi. sätter upp dig på talarlis
tan! 
Som vanligt behövs det människor 
som hjälper till med guidening 
(guidekurs anordnas), biljettför
säljning (10:- entreavgift, ej barn 
och pensionärer) och allt annat 
praktiskt arbete. Du är alltså väl
kommen på förmätet, ti 28 sept 
k119 , Bankgatan 14 . 

R agn vi Jo sefsson/A Irernativkam
panjen 

En dotter, Hanna 

Kom till Lund den 20 sept 1982 

Ulla och Sten Henriksson 

F örsvara dej! 
- Gå med iKU! 

Ring 123 123 ons-tors 19-21 

Nästa gång tar vi dom! 

Utvärdering av Höstfesten 

. För att kunna göra en ännu 
bättre o·ch ännu mera välorganise
. rad Höstfest nästa år tycker vi att 
det är viktigt att få in synpunkter 
på årets Höstfest. .. .. 

Vi uppmanar darfor er. ~om 
var ansvariga för någon aktivitet, 
er som jobbade på Höstfesten 
och även er som var enbart beso
kare att komma och ge förslag till 
förändringar, goda ideer m . m. på 
ett utvärderingsmöte söndag 3/10 
kl 19.30 på partilokalen, Bred~. 
28. Om du inte kan komma, skriv 
några rader i stället eller ring nå
gon av oss. 

\~~~'jR ~-t~ 
Valets utfall får oss att välja föl
jande 4 platser i helgen. Fredag 
den 24 Sparta 22.00 Albions 
Band~ Smålands 22.00 Calcutta 

! Transfer. Lördag den 25 :e Sparta 
Rolf Wikströms band Hjärtslag . 
L:a Teatern 19.30 Cafe Cabare 
med Balkanmusik sönd 26 :e 
Lufs· 04.30 Falsterboexkursion, 
samling Zoofysiologen. Drakfest 
S:t Hans backar 13-17 sön 26:e, 
jazz på Pub Delphi gratis 21.00. 

Bostadsrätt säljes. 2 r o k på Ko
bjer, hyra 864:-. Ring Anita, tf n ' 
13 32 01. 

BLÅSORKESTERN repeterar fr o 
m nu som vanligt varje söndag kl 
19 på Palaestra. Ta med alla no
ter. 

EXTRA ÅRSMÖTE 
KU-Lund lörd 25/9 14.00 
J örn Svensson talar. Plats: 
Svarvarestugan, L :a Tvärg.l6 

Kompol har möte mån 27/9 kl 
19.30 på .Vpk-lokal~n Bredg 28 
Bl. a fullm.beredn. 

jVEtKOBUDET 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av ·Olle Teleman och 
Lars Borgström 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 

l 
Vägarna till ett framtida sam
hälle är många och i utställningen 
\till man visa på mångfalden i 
det arbetet och behovet av en 
helhetssyn. Det är svårt att hamna 
rätt om man i sitt arbete med 
t.ex. miljöfrågor, endast intresserar 
sig för detta utan sidoblickar på 
produktions- och demokratifrå
gor m.m. Det är helhetssynen som 
är viktig - och svår - men som 
gör det möjligt för oss att nä 
någon vart i vårt arbete i de olika 
smala sektorerna. 

Tältet kommer att vara omgivet 
av aktiviteter. Dessutom avbryts · 
utställningen då och då av musik 
och tal. Bl.a. kommer en same att 

Finn Hagberg, 12 90 98 & Lars 
Foto : Jan Hinderson. 1 Borgström, 13 19 75. 
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