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solidarisk budget föreslås 
Vänsterpatiet kommunisterna i Lund har i dagarna tagit ställning till Lunds kommuns budget un
der de närmaste åren. Partiet presenterar sin ståndpunkt bland annat i följande dokument: 

»Vänsterpartiet Kommunisternas syn på kommunens budget är väl vid det här laget välkänd 
för lundaborna. Vi har som inget annat parti i stan genom åren kämpat för att kommunens ser
vice till allmänheten skall byggas ut och för att onödiga utgifter ska slopas. 

Det har varit en kamp för bra 
barnomsorg, skola, bostäder och 
miljö mot byråkrati, Bolmentun
nel, rivningar, fastighetsspekula
tion och kommunala bidrag till 
redan gynnade privatpersoner el
ler grupper. 

I valrörelsen presenterade vi 
ett förslag till gemensam politik 
för Vpk och SAP, det s. k. 16-
punktersprogrammet som vi hop
pades kunna genomföra efter va
let. Tyvärr klarade sig borgarna 
denna gången också och det är 
deras förslag till budget som riske
rar att gå igenom i fullmäktige. 

Borgerlig katastrofbudget 
Deras budget är en social ned

skärningsbudgeL Den är starkt 
präglad av högerpolitik och till 
glädje endast för de som redan har 
sitt på det torra och för sydsvens
kans tundasida som fått igenom 
sin linje om försämrad service 
hellre än l kr skattehöjning. 

Borgarnas budget innebär ö
kade taxor över i stort sett hela 
linjen. El, värme och vatten blir 
dyrare. Det är detsamma som yt
terligare hyreshöjningar. Det blir 
dyrare att åka buss. Barnomsorg
en och skolavgifterna ökar och 
servicen till de äldre blir också dy
rare. 

Daghemsutbyggnaden är bort
prutad av kommunstyrelsen och 
man gör inget för att förbättra 
kvaliteten på omsorgen, tvärtom 
söker man alla möjligheter att spa
ra in några tusenlappar. 

Inom skolan är det på samma 
vis, man fortsätter nedskärnings
politiken från de senaste åren och 
det drabbar undervisning, politisk 
och facklig information, lägersko
lor m. m .. Den borgerliga budge
ten är katastrofal för sysselsätt
ningen. Det blir bara fem nya 
kommunalajobb under 1983. Om 
man jämför med vad som planera
des för tre år sedan har 210 jobb 
prutats bort. Sam tidigt tvingas 
kommunen att satsa stora sum
mor på socialbidrag bl. a. till ar
betslösa och åtgärder mot en ar
betslöshet som man själv bidrar 
till att förvärra. 

Vpk:s alternativ 
Vi i Vpk har aldrig accepterat 

denna typ av kommunal sparsam
het. Den är omänsklig och oeko· 

Principen för Vpk:s budgetpolitik 

nomisk. Den gör den ekonomiska 
krisen djupare och drabbar orätt
vist samhällets svagaste grupper. 

Vpks alternativ till budget är 
präglat av solidaritet och framför
allt områden som är centrala för 
lundabornas välf<ird. 

Rätten till jobb central 
Arbetet är ett av dessa cent

rala områden. Genom att vi kräver 
utbyggnad av den kommunala 
servicen, ökat bostadsbyggande 
och förstärkta åtgärder får att 
mildra arbetslöshetens effekter 
innebär vårt budgetförslag dels 
nyajobb inom kommunen, många 
av dessa jobb är kvinnojobb, dels 
nya jobb inom industri och 
service som betjänar kommunen. 
Dessutom skapar vi bättre förut
sättningar för arbete genom att vi 
föreslår snabbare utbyggnad av 
barnomsorgen, men vi satsar dess
utom ytterligare l milj. kr netto 
(4 milj. totalt) på åtgärder mot 
arbetslösheten. 

Bostad och hyra 
Bostaden och hyran är ett an

nat centralt område. Vi säger nej 
till de ständiga hyreshöjningarna 
genom att anslå 5 milj. till hyres
stopp, säga nej till taxehöjningar 
som drabbar hytesbetalarna, och 
genom att förstärka bostadsbidra· 
get för barnfamiljer med 3.5 milj. 
kr och för pensiOnärer med 3.0 
milj. kr. Vi bekämpar också spe-

, kulationen genom att vi vill öka 
l bostadsbyggan~et _oc:h ~e bostads-

förmedlingen ökade befogenheter. 
Vi kan inte tolerera att kommunen 
medvetet avstår från skattein
komster genom att bygga bostä
der som man kan göra skatteav
drag på. 

Social service måste vi ha 
Den sociala servicen är ett 

tredje område som vi kommunis
ter satsar på. Barnomsorgen måste 
byggas ut till full behovstäckning. 
För 1983 kräver vi därför 200 
platser i daghem och 200 i fritids
hem utöver det borgerliga försla
get. Dessutom är det nödvändigt 
att satsa på förbättrad kvalitet på 
barnomsorgen och att avvisa för
slaget att åter höja taxorna. Vi fö
reslår i stället sänkt barnomsorgs
taxa som framför allt gynnar folk 
med låga inkomster. Vi slår också 
vakt om servicen till äldre och 
handikappade. Vår satsning på so
cial servica kostar ca. 12 milj. 
mer. 

Vår omsorg om barn och ung
domar gör också att vi inte kan 
gå med på den fortsatta försäm
ringen av skolan. Avgifterna för 
skolmaten måste bort i stället för 
att höjas och mera pengar måste 
anslås till läromedel, lägerskola 
och hemspråk. Totalt vill vi satsa 
ca. 4 milj . kr. mer än borgarna på 
skolan. 

Trafik och miljö 
Vår trafik- och miljöpolitik 

gör att vi inte kan gå med på dy
rare bussresor. 

Även biblioteken och annan 
kultur får ökade anslag Vpk :s 
budget. 

Hur ska vi spara? 
Vi sparar naturligtvis också. T. 

ex. sparar vi på Bolmentunneln 
9.5 milj. kr., energiverket ca. 2 
milj . kr., byråkrati 1.5 milj. kr. 
och Grand Hotel 2 milj. kr .. 

Det är klart att våra satsningar 
kostar och att våra utgifter är 
större än borgarnas, skillnaden är 
20-25 milj. kr. Det är svårt att an
ge exakt. Om vår budget skulle 
finansieras skattevägen, skulle det 
krävas ca. 7 5 öre mer i skatt. Men 
det är inte nödvändigt att ta u t 
kostnaderna den vägen och det är 
inte försvarligt att lägga den bör
dan ovanpå den reallönesänkning 
som ändå kommer att drabba 
folk. Kostnaderna får i stället 
täckas genom att kommunen i 
större uts-träckning lånar till inves
teringar och genom att man tar av 
den s. k. överlikviditet som kom
manen har. 

Enligt det sätt att räkna som 
socialdemokraterna använder i 
riksdagens skatteutskott, har 
Lund en överlikviditet på 7 5 milj. 
kr. vid 1983 års utgång. Vi anser 
att en del av de pengarna skall an
vändas för att skapa jobb och ser
vice i kommunen och för att und
vika skattehöjning. Och vi förvän
tar oss att den socialdemokratiska 
regeringen kommer att visa större 
förståelse för kommunens prob
blem än vad borgarna gjorde och 
betala tillbaka av de miljoner som 
»stulits» från kommunerna under 
borgarnas regeringstid. 

Veckans 
Prickning 

Vpk Lund 

• går till socialdemokraterna och 
borgare som i biblioteksnämnden 
beslutat att överföra 20 bibliotek
arietimmar från arbetsplatsut
låningen tillläsfrämjande åt~rder 
på skolan. Därmed återstar 10 
bibliotekarietimmar för arbets
platsutlåningen, vilket kan kom
ma att innebära början på slutet 
av denna viktiga verksamhet. 
Nämnden vill få fack och arbets
köpare att ta över ansvaret: några 
garantier för att så kommer att 
ske finns dock icke. 

Kommunen måste även i fort
sättningen stå som garant för att 
dom stora arbetsplatserna får be
hålla en fungerande biblioteks
verksamhet! 

En liten 'prickning går till bib
lioteksledningen som inte kraft
fullt reagerat mot den hotfulla 
situationen. 



~ns e. m., 
Hoj! Hoj! Hoj! 
Igår, torsdag, påbörjade M<?de~ata 
Ungdomsförbundet (MUF) sm nks
stämma på Grand Hotel (!) i Lund. 
Detta borde få oss att uppmärksam
ma dem. 

Det på riksplanet så lyckliga val
utslaget har fått hela vänstern att 
glömma det faktum ~tt moderater
na gick fram kraftigt. Moderata 
Samlingspartiet omfattar ca. en 
fjärdedel av väljark~ren. I L u~~ rös
tade nästan en tredjedel av valJama 
på moderaterna i riksdagsval.et. 

Det är en farlig utveckhng som 
måste vändas. Om Sverige utvecklas 
till en tvåpartistat typ Tyska F ör
bundsrepubliken, kan vi knappast 
vänta oss att socialdemokratin 
kommer att ta minsta hänsyn till 
V pk. Och vem villleva i ett land där 
hälften röstar på ett part som repre
senteras av affischnedrivningar, 
skräniga MUF:are och som anser a~t 
kommersialism, kärnkraft och polt
ser är det bästa som finns. 

Det som drar i det moderata 
budskapet, speciellt på skolorna, är 
ordet FRIHET. Moderaterna ser 
ordet mycket abstrakt. »Antingen 
frihet eller inte». 

Frihet är ett av arbetarrörelsens 
ursprungliga honnörsord. Vi måste 
återta det. Vi måste sluta låta oss 
luras in i »förmyndarrollen>>. 

VI måste peka på att FRIHET 
bara är värt något när den kan an
vändas till något. Frihet är vad man 
gör av den, och man fyller(!) ordet 
med. 

Vi fyller ordet med frihet att sä
ga vad man tycker, även på arbets
platsen. Valfriheten mellan olika 
jobb, mellan att bo hemma eller i 
egen lägenhet... 

Moderaterna låter ordet frihet 
fyllas av aluminiumburkar, mellan
öl och våldspornografi. SAMTI
DIGT går de emot de viktigaste 
FRI- och RÄTTIGHETERNA vi 
unga borde ha. 

KU har därför ställt 5 frågor till 
Moderata Ungdomsförbundet i 
Lund. 

l. Tänker ni arbeta för att göra 
Norden till en kärnvapenfri zon? 
Stöder ni ett förslag om att förklara 
Lunds kommun som en kärnvapen
fri zon? 

2. Är ni beredda att medverka 
till ökat byggande i Lunds kom
mun. Ett byggande där andelen vil
lor och bostadsrätter minskar till 

talsenlig lön per fem tiotal vanlig~ 
jobb? Vilka andra åtgärder kan m 
tänka er mot ungdomsarbetslöshe
ten i Lund? 

4. Ställer ni upp för att sto~pa 
nedskärningarna på skolorna? HJal
per ni till att aktivt stop~a .<::urt 
Carpings (m) planer på tva Jatte
gymnasier i Lund? 

5. Stöder ni musikföreningens 
krav på musikhus i centrum. Hur 
vill ni lösa kältarbandens problem 
med lokaler? 

De uppradade frågorna är vik
tiga för Lunds unga. MUF kan inte 
besvara dem positivt u ta n att gå e
mot sitt moderparti. Det är därför 
viktigt att veta vad MUF konkret 
tycker. Ställer de upp på M eller 
på oss andra unga? 

Moderaterns framgångar bland 
oss unga borde ha fått HE~A arbe
tarrörelsen att reagera. spectell t dess 
ungdomsförbund SSU och KU. 

KU har många gånger försökt få 
med SSU på ett samarbete mot mo
deraterna. F örsöken har tyvarr 
strandat på SSU :s ovilja att samar
beta. 

Kanske det finns hopp om ett 
samarbete i fram tiden. 

I morgon har KU-Lund sitt års
möte. Det kommer att innebära ett 
fortsatt arbete mot högern . Men det 
kommer att vara ett arbete i huvud
sak utan stora fraser och paroller. 
Ett politiskt ar bet~ där man ta,r upp 
ungdomars situatiOn och standtgt 
utgår från den, är ett arbete mot 
högern och det är bara den sortens 
arbete som kan bli framgångsrikt. 

KU-Lund har under 1982 haft 
ett framgångsrikt år. Vi har .ö~at 
kraftigt i medlemsantal, aktiVIte
ter... å 

Framgångarna vill vi ta vara p . 
Vi kommer därför att syssla mycket 
med att stärka vår organisation, vå
ra studier, vår ideologiska skolning. 
Men detta gör vi inte för att vi ska 
börja tro att politik består av all
männa besvärjelser och trollformler 
som bara behöver upprepas tillräck
ligt ofta för att ~ramgång ska nå~ -
socialism- marxtsm- kommumsm 
- marxism - solidaritet - etc. -
etc .. Nej, skolning och studier ska v! 
ha för att kunna sätta allt detta 1 

sitt sammanhang och framförallt ge 
det ett innehåll. 

Till slut ska vi nog utifrån Dom
kyrkans torn kunna deklamera Ma
jakovskij: 

Hoj! Hoj! 
Hoj! Hoj! Hoj! 
Vi kommer, vi kommer! 
Nu viker 

snöstormens 
vitgardister l 

K U-Lund 

P-hus går 
med förlust 

fördel för antalet ettor och tvåor Lunds nya parkeringsbola?, - äga; 
med hyresrätt? ren till Tempos P-hus - vantas ga 

3. Är ni bered~~ a~t j?bba för med stor förlust. Borgarna och 
att ungd_omsgarantt ~fors 1 Lund- sossarna i kommunstyrelsens ru,:
ett spectellt ungd<>,!!! s~b,! '!!,;d_!!':;. hetsutskott tycker att detta ar 
• - - - - - l pinsam t. Därför föreslår de att 

Ur Arbetet, ledaren 15/11: 
»Till sist innebär ett fårdigstäl

lande av Oskarshamn 3 och Fors
mark 3 att möjligheterna att ta 
äldre kärnkraftverk ur drift ökar.» 

Arbetet vill alltså avveckla 
kärnkraften genom att ersätta 
gamla kraftverk med nya. VB gra
tulerar till tanken! 

l kommunen ska skänka parke-
ringsbolaget ett antal markparke

l ringsplatser till ett kraftigt u~der-
1 pris. På så sätt räddas parkermgs-
1 bolagets vinster. genom skattebe-

talarnas subventioner. 
l I måndags togs en annan över
l färing upp i fastighetsnämnden -

l denna gäng gällde det mark som 
det kommunala fastighetsbolaget 

l ska använda för att bygga hyreslä
l genheter på. Vpk:arna menade ~tt 

hyresgästerna bör gynna~. åtmm-
1 stone lika mycket som bilisterna, 
1 och föreslog att marken borde ö- . 

verlåtas gratis till LKF. Förslaget ! röstades ner med siffrorna 12-1. 

Generös kommun 
Det fmns de som hävdar att 
Lunds kommun skulle uppträda 
snålt och ogint mot sina invånare. 
Det är mig ett kärt nöje att m~ 
ett exempel påvisa motsatsen •. l 
varje fall om invånarna heter b~o
derna Paulsson och äger Lundta. 
Hotell Lundia vill bygga ut fram
för sitt hus mittemot färghandeln. 
Man vill att stan släpper stadspla
nen och tillåter en utbyggnad med 
en yta om 58 kva~ratmeter !n
rymmande en servenng med Vl~
terträdgård, u ta n tvivel avsedd for 
att tillresta marknadskonsulenter 
där ska kunna dricka kaffe med 
konjak. Byggnaden betecknas. e
gendomligt nog som provtsonsk 
och om man skulle kunna tro att 
den avses att monteras ned vissa 
delar av året men så är det inte, 
den är ytterst permanent. Härom
året förelåg ett förslag, stött av 
V pk, om att man skulle få lov att 
cykla på Knut den stores gata, 
som den heter, men då ans.ågs t~r
get för trångt .. Nu är det 1nte for 
trångt för en tillbyggnad for Lun
dia, men det gäller ju liksom ~n 
annan kategori. Utbyggnaden till
styrktes av borgare och socialde
mokrater i gatu- ~ch trafiJa:!am~
den i måndags. sa saken far val 
anses vara klar. Billigt blir det 
också, dvs. för Lundia, hyran till 
stan för dispositionen av marken 
uppgår till elvahundra kronor .r. er 
år och det för ett av stans basta 
affårslägen. Generös kommun, 
Lund, och vafan, vi som inte går 
på Lundia har ju så många andra 
torg att vara på ändå. 

Vi vann, sa Enzensberger 
Var stode vi utan .{)8 års hän

delser frågar Hans Magnus Enzens
berger i en intervju i Dagens Ny
heter och menar att .{)8 var en se
ger och att konsekvenserna av den 
är att livet är allmänt uthärdligare. 
Det ska vara i Tyskland i så fall, är 
min reflexion. Om man tittar på 
Lund och om man med .{)8 menar 
studentrörelsen, så är den ju i 
grunden besegrad. De tan~ar S?m 
fanns om att förändra umverstte
tet har ju inte precis realiserats. 
studentinflytandet är inte över
väldigande och i den mån det for
mellt finns så är det helt beroende 
av att det finns en aktiv student
opinion. Men en sådan saknas 

\l 

studentkåren ligger ju sedan tio å! · 
i säkra högerhänder, med darpa 
följande passivitet. Vi kan se på 
andra områden; vad gäller kultur
livet måste väJ Lund anses svagare 
än på länge. Eller har ja~ missat 
nåt? Titta t . ex. i »Lundagard» och 
se om du hittar något läsvärt - jag 
gör det inte. 

Med sjalett 
Litet allmännare då, finns det 

inte nån sorts förändring till det 
bättre av det man skulle kunna 
kalla livsstilen? Jo, man kan t. ex. 
klä sig som ~an vill numera och 
det är ju en vm st. Men da; ha: to~ 
leransgränserna alltid vartt vtda 1 

Lund. Musiken har en mycket 
större roll i människors liv och 
samvaro skulle jag tro. Boende 
och samlevnadsformer har lättats 
upp och blivit män~k.ligare och 
öppnare, jo k~nske. Sjalv gfl!ndla
de jag den gangen en besta.ende 
betingning på tjejer med sjalett 
och plyschbyxor, men. det kanske 
jag inte skautveckla narrnare har. 

Utkastade 
Mera seriöst; på universitetet 

är det väl litet bättre än förr i vis
sa avseenden, man får näm!la 
Marx utan att bli nedhyschad, at
minstone på vissa institutioner. 
Sven-Eric Liedman har utrett vad 
som har hänt där. Men en hel 
generation begåvade samhällsvet~
re kördes på porten av Lunds um
versitet. Säkert nyttigt för de m
blandade personerna, som har 
kunnat vidga sin vyer och har h~t
tat andra nischer, framfor ~llt vtd 
danska universitet, men till stor 
skada för Lund. Nej, .{)8 var ingen 
seger. 

Ay, que rico! 
Jag hamnade på Smålands i 

lördags lockad av bongas, mara
cas och claves. Stan har fått en 
salsaorkester, Zarandonga, med 
ett visst ös. Rytmmattan är v~ 
annu långt ifrån perfekt, men t
bland tände det till och dansgol
vet var i gungning. Roligt för alla 
oss som har litet latinamerikansk 
rytm i benen - om .än mest. i det 
ena. Visst vore det fmt om vt kun
de ha en latinamerikansk samba
kolonn i l :a maj-tåget . Tänk er 
hela Klostergatan böljande, viss
lande, trummande! 

Lucifer 

PS. Det verkar som om socialde
mokraterna i Lund tänker begå 
årtiondets kommunalpolitiska 
dumhet; de vill skänka bort sam.t
liga nämndordförande~oste~ till 
borgarna hellre än att gora stg b~
roende av stöd från Vpk och M~
jöpartiet. Nåja, de får en opposi
tionsrådspost för besväret, ~. helt 
gratis är · det inte. Men det ar. en 
dålig affär för Lunds befolknmg. 
Vi ska alltså få samma gamla tröt
ta borgar$äng som vanligt. Som 
om man mte kunde bedriva op
positionspolitik från en ordfö~
depost! Ack, denna ständiga bnst 
på politisk fantasi! 



- Något som ni inte 
kan föreställa er! 

Ann-Sofie Arvidsson och Gert 
Andersson från Palestina-grup-
pen i Lund informerade i lördags 
om Libanon, där Ann-Sofie upp
levt hur Israel förintade det pa
lestinska flyktinglägret Rashi
diye i södra Libanon. Med låg 
röst och enkla ord redovisar hon Il,., ... ,,.-: 
vad hon bevittnat. 
Den 2 juni svepte israeliska bomb
plan över lägret med dess l O 000 in
vånare, som flydde ner i skyddsrum
men under de enkla betongbyggnad
erna. Följande dag återvände planen. 
Nu bombade de. Ann-Sofie och hen
nes kamrater Helen Rydell, Margareta 
Karlsson och Lennart Lövkvist sökte 
skydd i den svenska klinikens skydds
rum . Ann-Sofie böjer huvudet nedåt 
och stryker med handen över hakan. 
Hon nämner inte tjuten från bomb
plan och granater eller dånet från ex
plosionerna. Hon talar med inåtvänd 
röst. Det var inte bara bombplan. 
Lägret besköts också av israeliska ka
nonbåtar utanför Tyr och av Haddads 
artilleri. De flesta invånarna var kvin
nor och barn. Lördagen den 5 juni 
gjordes ett flyktförsök , men det vis
ade sig vara omöjligt att komma u t ur 
Rashidiye. 

Systematisk bombning 
Söndagen den 6 juni genom förde 

israeliska plan under två timmar en 
systematisk bombning av byggna
derna i Rashidiye. Massor av män
niskor skadades. Många dog. Skydds
rummen var för svaga för att klara 
bombningen. Den lilla svenska klini
ken fick ta emot många skadade utan 
tillräckliga resurser att lindra lidan
det. Det gick givetvis inte att föra 
någon till sjukhus. 

På morgonen den 7 juni upphörde 
larmet. Allt blev tyst. De fyra svens
karna lämnade sitt skyddsrum. Där 
tidigare en stad med betonghus för 
lO 000 människor legat fanns nu bara 
en rykande ruinslätt. Inga levande 
människor syntes men här och där 
låg döda kroppar. Svenskarna rusade 
ner i skyddsrummet intill. Det var 
tomt. 

Israelerna hade besatt lägret och 
upprättat ett högkvarter vid skolan i 
utkanten. Befolkningen fårdes dit. 
Flygblad uppmanade alla att lämna 
Rashidiye. Ann-Sofie har knutit hän
derna men talar med samma låga. 
lugna röst som tidigare. Hon har höjt 
huvudet och möter våra blickar med 
sina gråblå ögon. Rashidiye tömdes 
på människor och israelerna sprängde 
sönder allt som på någo t sätt mot
stått bombningarna. Slutligen plat· 
tades det hela till med bulldozers. 

Männen mot murarna 
Uppe vid skolan fanns en massa 

israeliska soldater, stridsvagnar och 
kanoner. Dit fördes palestinierna. 
Alla män fördes åt sidan och ställdes 
upp mot en mur, både de som bar 
uniform och de som var civila. Israel
iska soldater skilde de fyra svenskar -
na från palestinierna. 
-Här är ni säkra, sa en av dem. Här 
är ni bland vänner. Detta efter den 
israeliska krigsmaskinens mördande 
förintelseförsök under fem dygn! 
Andra israeler kallade de svenska 
sjukvårdarna terrorister. 

Det var en oerhörd syn, något 
som ni inte kan föreställa er, säger 
Ann-Sofie medan hon söker ord för 
att förmedla det som står så o•Jtplän
ligt för hennes föreställning. De u~-

bombade palestinierna, kvinnor och 
barn, skickades frän det israeliska 
högkvarteret på höjden vid skolan 
den fyra kilometer långa vägen till 
Tyr vid havet. De kom från hela om
rådet. De var tjugotusen , bedövade 
av fem dygns bombardemang, i dam
miga kläder, vacklande, gråtande, ett 
fördrivet folk. Vi fåtaliga i studiecir
kelrummet försöker föreställa oss 
synen. Ett tåg, sju gånger så stort som 
VPK Lunds l majtåg, ett tåg av kvin
nor och barn på väg från en utbom
bad stad ned till en öde strand vid 
havet måndagen den 7 juni 1982. 

Besvärande vittnen 
De svenska vittnenas närvaro be

svärade israelerna. De förde bort dem 
till sjukhuset vid Naqora som stod 
under FN-kontroll. En israelisk of
ficer vid namn Schneider såg till att ' 
de skickades till Israel och därifrån 
till Sverige. 
Det gick till på samma sätt i El
Sehernaty, säger Ann-Sofie. Men 
där bodde 70-80 000 människor 
Och där fanns inga skyddsrum. Norge 
hade ett läkarlag där. Som genom ett 
under stod deras klinik kvar efter de 
israeliska bombningarna. Den skulle 
ha behövts för alla de civila krigsoff
ren. Men israelerna jämnade den med 
marken med bulldozers. 

Enligt Olof Rydbeck är 175 000 
palestinier nu i akut behov av hjälp . 
Kalla höstregn faller över sjuka barn. 
Men israelerna hindrar de internation
ella hjälporganisationerna att bygga 
bostäder. 

De svenska palestinagrupperna har 
nu svensk personal i Röda Halvmån
ens sjukhus El Badawi utanför Tripo
li.Det är viktigt att finnas där som vit
tnen. Men det viktigaste nu är att ver
ka för det palestinska folkets mänsk
liga och nationella rättigheter här 
hemma i Sverige. 

solidaritetsarbete 
Palestinagruppen i Lund behöver 

stöd för sin verksamhet. Sätt in 30:
pä postgiro 50 84 89 så registreras du 
som stödmedlem och får information 
om palestinagruppens aktiviteter. När
mast förestär en solidaritetsfest i F ol
kets Hus fredagen den 26 november 
klockan 19.00. Den som vilt engagera 
sig djupare för solidaritetsarbetet kan 
genom att sätta in 80:- på postgiro 
55 57 17- 8 ansluta sig till Palestina
grupperna i Sverige. Ditt stöd är vik
tigt, både mänskligt och politiskt. 
Ansvaret för solidariteten åvilar alltid 
den enskilde. 

Gunnar Stensson 

Speciell 
kvinnopolitik? 

FINNS DET NA GON SPECIELL 
KVINNOPOLITIK? - En konfe
rens anordnad av Vpk & KU i 
Skåne. 

Tid: 27-28/11. Plats: Ett stort 
torp utanför Hässleholm. 

Program: Lördag: Feminism 
och marxism (Carina Svensson), 
Hur fostras vi till den traditionella 
kvinnorollen? (Kerstin Bergöö & 
Ingegerd Rösler-Rosenberg), 
gruppdiskussion om hur vi ska 
förändra partiet så att våra kvin
naerfarenheter kan göra sig gällan
de. På kvällen fest och sång med 
Vpk Kristianstads kvinnosång
grupp. 

Söndag: Vpk: Hur ska vi föra 
ut partiets kvinnopolitik? Plane
ring av kvinnoturne (Eva Wahl
berg), KU: KU:s nya kvinnopoli- · 
tiska program. (Eva Gustavsson). 

Anmälan senast 23/11 (endast 
kvinnor OBS!) till distriktsexpedi
tionen 040/97 88 97. Ange om 
du vill övernatta och om du har 
barn med som behöver passning. 
Distriktet betalar reseersättning, 
men ej mat. 

Veckans Vers 

Med anledning av att Miljöpartiet 
vill ha biltullar. 

Miljöpartist tror ej på block 
politik ska handla om andra bullar 
Klasskamp är ett övervunnet 
skrock, bilar stoppas vid feodala 
tullar: 
där hundratals fordon lär hamna 
i kö-
tut! tut! på von Rosen och 
Richelieu. 

Mjau 

Rehn svarar 
Richelien 

Andre de Richelieu försöker, likt 
sin mer kände namne, den frän 
franska lågadeln stammande 
Armand Jean de Richelieu, 
dölja sin härskar natur så gott sig 
göra låter. Han och övriga miljö
partister vill bli representerade i 
betydligt högre utsträckning än 
vad deras väljarunderlag berätti
gar dem till. Om varje parti går 
fram var för sig till val i styrelser 
och nämnder får miljöpartiet l 
representant i 13- och 15-persons
nämnderna. Detta förhällande 
ändras om m , fp och c går sam
man och bildar en valkorporation . 
Då utestängs miljöpartiet frän 13-
personsnämnderna. Det är alltså 
borgarna, som utestänger miljö
partiet från ett antal nämnder, där 
de rätteligen skulle representerats. 

Direkt ohederligt är det att på
stä, att jag skulle ha framfört er
bjudanden av typen »om ni ger 
oss ... så röstar vi in er ... ». Genom 
ert agerande har ni indirekt krävt 
platser i nämnder och styrelser i 
utbyte mot era röster i ordföran
devalen. Trots er politiska dilet
tantism måste ni ju ändå insett, 
att en valkorporation med något 
av blocken var förutsättningen för 
att ni skulle fä några platser i sty
relserna. F ör er avsikt val väl inte, 

När boktryckaren valdes 
och 
Mjp valde sida 

Så stod han där vid micken 
som rätt van estradör 
skröt om partiet och vilade 

blicken 
mot läktaren ovanför 
där pressfolket plägar att sitta 
mot Jan M han titta'. · 

Vi har en högre dimension 
P.1J det här med politik 
Ar tidens kreativa sensation 
i djärv ekvilibristik 
men stolt och balanserat dock 
emellan våra block. 

Förlegad är hela den skala 
som räknar med höger och vänster 
Nej, nu ska vi hellre tala 
om andra och högre förtjänster 
i miljöpartisfisk och ädel appell 
icke det minsta traditionell. 

Våra moderna åttiotalstider 
kräver andra och nya grepp 
Snacket om klasskampsstrider 
skaver vår tunga och läpp 
och känns så falskt för en hög 

amatör 
med överkänsligt gehör. 

Därför stöder vi kapitalets 
moderat 

som kommunens ansikte utåt 
Lyssnar inte till förvillande prat 
som villlocka oss bortåt 
den hemska och falska 

föreställning 
där vi tvingas ta' ställning. 

Ty jag vill vara en proffsig amatör 
som tjusar vår publik 
en suggestiv och knepig estradör 
som kokar soppa på en spik 
ambivalensens vinglande annonsör 
bortom alla raka rör 

Stig Nilsson 

8 
att vi socialdemokrater skulle läm
nat ifrån oss platser i styrelser och 
nämnder som våra väljare röstat 
fram åt oss? Att byta en socialde
mokrat mot en borgerlig miljöpar

, tist är en direkt absurd tanke! 
I Veckobladets intervju kom 

inte hela mitt svar fram på frågan: 
»Hur tror du, att det nya Miljöpar
tiet kommer att påverka arbetet i 
fullmäktige?» J ag inledde med att 
säga, att det är tillräckligt med 
fem partier i fullmäktige. Det 
fmns bland dessa partier tillräck
ligt med alternativ för att attrahe
ra väljarna. Det är vidare omöjligt 
att arbeta tillsammans med miljö
partisterna, eftersom dessa helt 

i saknar varje ideologi. De kommer 
· ju inte ens att anstränga sig för att 
uppträda enat! En miljöparist i 
byggnadsnämnden kan alltså ha 
en uppfattn;ng om en stadsplan, 
miljöpartisterna i fullmäktig~ en 
helt annan! Mitt antagande att 
miljöpartisterna inte kommer att . 
finnas med i nästa mandat:· 'riad 
grundar jag på, att de saknar en 
ideologi, inte har något genom
tänkt, än mindre genomförbart, 
politiskt program, utan tagit kli
vet in i politiken, drivna av rent 

· och skärt maktbegär.! 
Birger Rehn (s) 
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Det blev Kreml-muren 

-Jaha, då är Brezjnev död. 
- Om de döda intet ont! 
- Han var en stor Sverigevän , so· 
nen talade god svenska, bättre än 
till och med Palme - vår store 
statsman med rötterna i Sovjet. 
- B. var en stor fredsvän också, 
tänk bara på Helsingforsavtalet. 
-Men för säkerhets skull såg han 
rill att det upprustades dessutom . 
- Jovisst, men det har ju varit lite 
oroligt kring ringmurarna. 
- Ja, riket har lidit av väx tvär k. 
Det har ju utvecklats en del sedan 
säljakten slog f el i Roslagen och 
varjagerna for iväg och grundade 
det ryska riket på 800·talet (Var
jager= svear, Rus=ros dvs raslags
bo. Red . anm.). 
-Så du menar att det strängt ta · 
get är släktingar till Albert Eng
ströms gubbar som styr och stäl
ler i Sovjet. 
- Givetvis, kolla Brezjnevs ögon· 
bry n, ty piska för sälj ägare! 
-Och det här med ubåtarna är 
förstås bara varjagättlingar som 
söker sina rötter. Jo jo . . . 
- De är hårdföra män de där ru . 
serna , men B. var ju ingen Ivan 
den Förskräcklige precis. 
- Nä men smågrym var han nog. 
Jag läste just att Lech Walesa 
fick som straff internering i 
ett jaktslott, där man bara kun
de se kanal l på rysk TV, det var 
väl den med kosackdans och se
naste nytt från politbyrån, huva ... 
- Det borde finnas gränser! 
- B. tog ju själv upp den där ideen 

Lasses musselpaj 

/ 
l 

~ . 

/ Kn><.S F• .O':i'FU.\~ ~ _j R.O.VCI-U.l iONER."N DE. 1'l '\EC.EDT 

M~sselpaj 
(4 pers.) 
Pajdeg: 3 dl vetemjöl, 100 g mar
garin, 2.5 msk kallt vatten. 
Fyllning: 3 ägg, 2 dl riven färsk 
ost, l dl vispgrädde, 1.5 dl mjölk, 
l dl hackad dill, l burk musslor 
(225 g), salt, 0.5 -1 tsk spanska sal
ladskryddor. 

Den här pajen går snabbt att 
laga. Börja med pajdegen .Cka~ 
göras i förväg). Hacka margannet 1 
mjölet tills det blir grynigt, gör en 
grop i mitten och häll i vattnet. 
Arbeta ihop degen, inte för länge, 
och ställ den i kylskåpet ett tag. 
Kavla ut degen och klä botten och 
kanter i en pajform med den. 

Blanda ihop äggen (men spara 
l msk till pensling) osten, grädden 
och mjölken, kryddorna, musslor· 
na och dillen. Häll fy11ningen i 
pajskalet, pensla ka~~efl med )itet 
ägg som du sparat for an.damale~, 
och grädda i 225 grader 1 ung~far 
en halvtimme. Pajen ska få htet 
~g~~~ .!!!.e~~n~ll~·- _ 

Vi har flyttat till Stockholm på o
bestämd tid. Ny adress: Marmorg. 
9, 116 69 Stockholm. Tfn 08/ 
84 64 05. 

Margareta Björnsson 
Erik Kågström 

UTGIVARKORSBAND 

SÖNDAGSFÖRELÄSNING sö 
21/11 kl 16, stadsblbl. hörsal. »På 
väg mot förståelse av invand rarens 
och flyktingens inre liV», Binnie 
K ristai·Andersso n. 

· MUSI KAL »Scengångarna>> sö 21 l 
11 kl 16, Eslövs medborgarhus. 
AMNESTY har informationsmöte 
ti 23/11 k l 19.30 i stadsbibl. stu
d iecirkelrum 2. 
PUB SPARTA: Mississippi Delta 
Bluesband, arr. Plektrum , fre 19/ 
11. 
PUB SPARTA: Prince Lincoln & 
The Royal Rasses, lö 20/11 . Arr.: 
Folkå Rock. 

OLL 73, 
Valse Creole 

Precis 120 år efter det att Ludwig 
von Köchel ordnade Mozarts verk 
i nummerordning presenterade 
Olle Teleman en verkförteckning 
över Lunds Kommunistiska Blås
orkesters noter. Det kommer att 
leda till tidsbesparingar för orkes
tern, en del longörer kommer att 
fårsvinna för publiken, men fram 
för allt kan man hoppas på att 
alla har rätt noter med sig i fram 
tiden. Nittiotvå noter är uppteck
nade och fler väntar på att bli 
nummersatta. 

Nu är det sed att verkförteck
ningar börjar med initialer, exem
pelvis Bachs verk börjar med 
BWV. Vad ska alltså det nya verk· 
förteckningssystemet heta? 

Mitt förslag är OLL, uttytt 
>>Olles låt-lista>>. Andra förslag? 

FH 

B L A SORKESTERN spelar p 6 
k onsthallen lö 20/11 kl 11, saml 
10.45. 46( Call to act ion), 42 
(Ki eine Festmusik), B3(Beatho
vens n ia), 7B(Down by the r ive r· 
side) o. 75(Solidaritätslied). 
BLASORKESTERN repetera r sö 
21/11 kl 19 på Palaestra. Ta med 
alla noter ( 1-92) . 
BLASORKESTERN: Glöm inte 
att anmäla dig till internatet , 27-
28/11, senast på repetitionen på 
söndag. Hör med Pelle, Olle eller 
Bengt. 
stadsdelsgrupp CENTRUM . h ar 
diskussion om planhushållni ng, 
ons 24/11 kl 19. Partilok. Bred g. 
2B. Tomas Pettersson i nleder. 
KU-LUND har årsmöte lö 20/ 1 1 
kl 1 O på Svarvarestuga n, L.a Tvär 
g. 16. Jörn Svensson deltar. P§ 
kväl len årsmötesmiddag, hos Ka· 
rin Svensson, Lagerbrings v. 6 C. 
Madl. o. symp. välkomna. Kny t 
kalas. 

.APPELLMÖTE har KU·Lund p å 
Mårtenstorget lö 20/11 kl 11 med 
Jörn Svensson. 
PIONJÄRERNA har planerings· 
möte s ö 21 /11 k l 1 O, se separat 
annons. 
stadsdelsgrupp NORR har möte 
enl . uts. dagordn. to 25/11 kl 19. 
Partilokalen , Skarpsk yttev. 2C, 
källaren . Kl. 20 studiecirkel, 3:e 
vägen . 
VP K l F tränar på Lerbäcksskolan 
lö 20/11 kl 16. 
stadsdelsgrupp KLOSTE AGAR
DEN har möte sö 21/11 kl 17 på 
ABF -lokalen, Virvelvindsv. 4E, 
studiecirkel 3:e vägen. 
SOLIDARITETSFEST för det pa
lestinska folket, Folkats hus , fre 
26/11 kl 19. 
FREDSKOMMITTEN & CENT· 
RALAMERIKAKOM. arr. i sam · 
arbete ett möte ti 23/11 k l 19, sal 
A, Smålands, Kastanjeg. 7. Claes 
Brundenius inleder. 
FREDsK O MMITTEN >>Om svens· 
ka massmedia och fredsfrågor i
dag>> talar Christine Fritze, DDR, 
to 25/11 kl 19, st. sammanträdes
rummet, Sparta. På svenska. 
KVINNOCENTRUM: Uppeslttar

.kväl lar fre 19/11 kl 19 och fre 26/ 
11 kl 19, lokalen (ta med mycket 
varma kläder!) l :a Alg. 8. Förbere· 
delser till konsthallsuppträdande· 
na lö 20 o . 27/11. 
LundaKVINNOR för FRED på 
konsthallen lö 20/11 kl 11·13 .30. med mänskliga rättigheter, men 

sen dess har det förstås inte varit 
lugnt i Gårdarike. 
- Han var kanske ändå lite fis/i· 
beral som statsman betraktat. 
- Om de döda intet ont, sa vi. Må 
han vila i frid vid Kremlmuren. 
- Okey, inget vulgärt rysshat. Vi 
får väl toppa med en Engström
historia då. Den här: 

V pk Lund behöver pengar 
konvnunletlsk 
komRU181p011tlk 

- Du Olagus, tror du, att du går 
igenom denna härninga sjuka, 
s' att du kumme på bena. 
- Vesst i helsike gör ja dä! 
- Men um du sulle dö ifrå mej, 
Olagus lelle, var ven du helst stå 
lik, i veboa eller på logen? 

Mjau -----------Pionjärerna 
Söndagen den 21 november träf
fas vi pionjärer, föräldrar och le
dare tne11an kilO och 14 på Vpk:s 
partilokal, Bredg. 28. Vi ska göra 
en fredsmålning, leka, sjunga och 
planera pionjärverksamheten. Tag 
med mat och dryck till knytkalas. 

·Välkomna! 
Iris, tf n 11 85 91, Birgitta, tf n 

14 51 85. 

1982 har varit ett jobbigt år 
för VPK-Lund, inte minst ek
onomiskt. Valrörelsen har 
kostat stora pengar, ungefär 
40 000 kronor mer än ett 
vanligt år lägger vi ut på att 
föra ut vår politik. 

Den stora hyreshöjningen ·vi 
fick när vi flyttade tillbaka till 
Bredgatan efter renoveringen har 
tvingat oss att disponera om lok· 
alerna, vi )ur inrett sammanträd
esrum på vinden och tryckeriet 
Acu-press (som bl a trycker denna 
tidning) har flyttat in på botten· 
våningen. Trots att allt arbete 
med ombyggnaden har gjorts gra
tis av medlemmar har ombyggna
den kostat ca 25 000 kr i mate
rial. Höstfesten är en mycket stor 
fest som ger ett litet överskott, 
tyvärr enbart hälften mot vad vi 
budgeterade för. 

Ebb i kassan 
Detta och en del annat har 

medfört att det är e b b i kassan 
och att vi ännu en gång detta år 
måste be våra medlemmar, sym
patisörer och väljare göra en in
sats. Ungefår 30 000 kronor till 
behöver vi i år och med tanke på 
hur många ni är så är detta inget 
orealistiskt mål. Vad händer då 
om vi inte får in dessa pengar? Då 
måste på något sätt skjuta prob
lemen framför oss, låna pengar, 
skjuta upp betalningen av vissa 
räkningar exempelvis och detta 
kommer direkt att minska vår 
förmåga att föra ut vår politik de 
kommande åren. Detta vore 
mycket olyckligt, för behovet av 
VPK som ett starkt och högröstat 
oppositionsparti kommer inte att 
minska de närmaste åren, snarare 
tvärtom. 
Använd gärna inbetalnings
kortet som medföljer detta 
nummer av VB. 

Tack på förhand! 
Kassören 

KOMPOL har möte må 22/11 kl 
1B (OBS! tiden) på lokalen, Bred
g. 28. Beredning av fullmäktiges 
budgetsammanträde. 

Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av: Finn Hagberg, Olle 
Teleman och Ulla Henriksson. 

t!!fl ·· 
Nästa veckas kontaktredaktörer : 
Finn Hagberg, tfn 12 90 9B, och 
Olle Teleman, tfn 12 88 8'0. 


