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Insamling till 
Centralamerika 
I Centralamerika har situationen på ett dramatiskt sätt föränd
rats på senare tid. Den folkliga kampen, som har sitt ursprung 
i sociala orättvisor där varje försök till reformer slås ner med 
vapenvåld, är självfallet också en klasskamp. Befrielserörelserna 
i de olika länderna vet mycket väl vilket samhälle de vill bygga 
upp. 

Det är ett socialistiskt samhälle 
fritt från utsugning av det arbete 
som utförs av arbetare och bön
der, en planerad ekonomi med ut
byggd och gratis skola och hälso
vård. Vpk stöder folkens kamp i 

· Nicaragua, El Salvador och Gua
temala och har därför startat en 
insamling som pågår fram till som
maren. De insamlade pengarna 
kommer att gå till befrielserörel
serna i dessa tre länder. Du kan 
stöda insamlingen genom att sätta 
in valfritt ltelopp på pg 67 71-0. 
Med detta VB följer ett inbetal
ningskort till insamlingen. 

Nicaragua 
I Nicaragua går de insamlade 

pengarna till FSLN, den nationel
la Sandinistiska Befrielserörelsen. 
Nicaraguras revolution har inne
burit omfattande alfabetiserings
kampanjer. Nicaragua ligger nu på 
tredje plats vad . gäller läskunnig
het i Latinamerika. En miljon ni
caraguaner går idag i skola mot 
knappt hälften under diktaturens 
sista år (nicaraguanerna är ca 3 
miljoner). Omfattande massvacci
neringar har gjorts. Malaria, tu
berkulos, .liksom mässlingen och 
kikhostan har slagits tillbaka. 
satsningen på hälsovård har inne
burit att spädbarnsdödligheten 
drastiskt sjunkit. 

Nicaraguas exempel är natur
ligtvis ett hot mot USA, detta 
land vars ekonomi är uppbyggd på 
att suga ut många av världens 
fattigaste länder. Därför för USA 
krig mot Nicaragua genom att rus
ta upp grannlandet Honduras. Här 
utbildar vs-amerikanska rådgivare 
»contraS>>, kontrarevolutionärer 
som gör räder in i Nicaragua. Det 
finns många och varierande upp
gifter om »contraS>> antal, styrka 
och framgångar. Klart är att den 
kontrarevolutionära rörelsen är 
et t svårt hot mot Nicaragua. Mot 
Nicaraguas oändligt knappa resur-

ser står USA :s, som satsar ca. 700 
milj. kr till vapen, utbyggnad av 
flygbaser, militärfordon m. m. i 
Honduras. 

El Salvador 
I El Salvador stöds FMLN, na

tionella befrielserörelsen Farabun
do Marti, och den politiska delen 
FDR, den revolutionära demokra
tiska fronten. 

Även i El Salvador utövar USA 
sin självpåtagna världspolisrolL 
USA har i dag ca. 50 militära råd
givar.e i landet, dessutom pågår ut
bildning i USA av salvadoranska 
soltia ter. USA förser också fascist
regimen med vapen för l 00-tals 
miljoner årligen. Men trots detta 
massiva militära stöd har FMLN 
stora militära framgångar. FMLN 
kontrollerar idag en stor del av El 
Salvador. I dessa »de befriade om
rådena» byggs nu det fria El Salva
dor med alfabetiserings- och sjuk
vårdskampanjer. 

Guatemala 
Det var UsA-imperialismen som 
1954 störtade den folkvalda Ar
benzregimen i Guatemala med en 
direkt intervention·. Sen dess har 
mer än 50.000 människor torte
rats, mördats och lemlästats av o
lika militärjuntor. Värst utsatt är 
indianbefolkningen, som utgör en 
majoritet av landet~ befolkning. I 
Guatemala utövar USA sin makt
ställning genom sina bolag som 
United Fruit, Empresa Electrica 
m. fl. 

Men det är Israel som är den 
stora vapenleverantören till fascis
terna i Guatemala. Israeliska råd
givare fmns på nästan alla plan. 

I Guatemala stöds befrielserö
relsen URNG, Guatemalas revolu
tionära nationella enhet, som bil
dades i början av 1982, samt C
GUP, Guatemalas Kommitte för 
patriotisk enhet som nyligen bil
dats. 

Lördag 23/4 till lördag 30/4 
deklarerar KU-Lund som ar
betslöshetsvecka. Det blir en 
hektisk vecka med appellmö
ten, demonstration och flyg
bladsutdelning. 

Varför gör man då en sån här 
grej? Arbetslösheten stiger, bara i 
länet är det 3400 fler anmälda 
som arbetslösa än i fjol vid den 
här tiden, en ökning med 20% 
(siffrorna är tagna från länsarbets
nämndens officiella statistik). 

Lärlingssystem och andra un
derbetalda alternativ diskuteras 
och blir alltmer accepterade. Det
ta ställer vi inte upp på! Vår gam
la paroll »Lika lön för lika arbe
te!» är mer aktuell än någonsin. Vi 
vill visa på det orimliga i dylika 
förslag. Aktiviteterna blir: Appell
möte lördag 23/4 kl 10 på Mår
tenstorget, demonstration mot 
arbetslösheten torsdag 28/4 kl 
17 .30, samling på Clemenstorget. 
Mörk klädsel. Demonstrationen 
blir nämligen i form av ett begrav
ningståg. Många understödsfor
mer, KAS, ungdomsplatser, yrkes
introduktion har nämligen ersätt
ning som ligger långt under exi
stensminimum. 

Från skolstyrelsen: 
SÅGICKDET! 

Det vill säga , det gick inte 
alls. Miljöpartiet la sig på 
borgarnas linje i fråga om an
passad studiegång och rekto
rerna får fortsätta att bestäm
ma om anpassad studiegång. 
Inte ens socialdemokraternas 
förhållandevis milda kompro
missförslag, som innebär att 
skoldirektören tar en del av 
ansvaret och skolst··-:elsen en 
del, beroende på J:iur omfat
tande schemaändringarna är. 

DÄREMOT gick VPK:s 
förslag om att frågan om cafe
terian på Polhemsskolan skulle 
arrenderas ut, skulle återremi
teras, igenom. Nu ska man 
undersöka andra former för 
skötsel av cafeterian. 

Kritiskt i Chile 
Det jag först slogs av vid 

mitt besök i Chile var att 
fattigdomen var än värre än 
vad vi tror här i Sverige. Barn 
svälter ihjäl, Santiagos gator 
är fulla av tiggare, ficktjuvar, 
prostituerade och andra för
nedrade människor. Pinochet
regimens , ekonomiska politik 
som följer Friedmans recept är 
orsaken till landets katastrof
situation. Arbetslösheten har 
världsrekord och ligger nu på 
30-35%. 

Detta konstaterade Stellan 
Hermansson KU:s förbunds
ordförande efter sitt under
jordiska besök i Chile. 

Stellan kommer till Lund 
onsdagen den 27 april och 
berättar om resan och de il
legala mötena med oppositi
onen i Chile. Kl 19 i Folkets 
Hus. 

Stellan fortsätter: Det poli
tiska stöd som Pinochet hade 
i Chile 1973, är idag bortso
pat. Regimen är bräcklig och 
handlar i panik. J ag tror att en 
ny militärkupp är möjlig. Men 
ett demokratiskt genombrott 
är heller inte omöjligt, för alla 
ska veta att folket nu hatar re
gimen så intensivt att organise
ringen av motståndet förbätt
ras och att de demokratiska 
krafterna systematiskt arbetar 
för ett folkligt uppror. 

t )Jil.J 
På förmiddagen blir det gatu
musik för socialism och våren 
på flera ställen i stan. 

13.30 samlas demonstratio 
nen på Clemenstorget. A v
marsch kl 14 till stortorget 
där Vpks partisekreterare Bo 
Hammar (nyss hemkommen 
från officiellt besök i Kina) 
håller huvudtalet. 

Förstamajfesten blir alltså 
kvällen 1nnan, kl 19 i Folkets 
Park. Dansbandet är ändrat till 
Caesars. 

Arbetsmöte för tillverkning 
av banderoller m. m. måndag 
25 /4 kl19 på Vpks parti/oka!. 

Förstamajfest redan den 30 april! Kl. 19 i Folkets Park så kan man sova ut efteråt och slipper lockas ut på studentikosa fester. 
Nyheter för året är bra BARNFILM, TROLLKARL och ENTERTAINER! BLASORKESTERN har utveckl{lts ytterligare efter 
förra årets succe och maten blir SPÄNNANDE! Till sis.t flera timmars musik till CAESARS! 



,_ 

Kollektivet 
nödvändigt! 
Om natten for ett förvånande , 
väsen i mångfaldigt skiftande ge
stalt omkring över jorden. Utan 
plan, utan avsikt, utan ordning 
kom det, gick det, förgick det, 
och lyckades. (Carl Jonas Love 
Almquist: Ormus och Ariman. 
-~e också förra VB, 13/83). 

Lyckades, hur då? 
Cafe Arirnan, som så många andra 
i dag, tycks ta ställning mot det 
organiserade och för den indivi
duella, personliga erfarenheten 
som drivkraft i samhällsföränd
ringen. Ett annat exempel. På ett 
fredsmöte för ett tag sedan höll 
Jan 0berg ett utmärkt föredrag 
om fredsrörelsen idag. När frågor 
om påverkan av politiker och 
fredsrörelsens organisation kom 
upp svarade han med allmänt 
politik- och organisationsfientliga 
fraser. 
Allt vad organisation och politik 
heter, tycks i den allmäna sam
hällsdebatten idag vara tillåtna 
måltavlor för aggression och 
·förakt. 
Är det rätt måltavlor? 
Är det inte mot avarter inom 
politikep och inom organisatio
nerna som vi alla bör reage~a? 
Att politiker som för bakom 
ljuset, som lovar och inte håller 
blir föraktade är inte att förvånas 
över. Dessa etablerade politikers 
felsteg (eller snarare kanske makt
löshet i dagens samhälle ) är inte 
detsamma som politik ! Politik är 
ju egentligen ingent annat än att 
arbeta för förverkligandet av ett 
gemensamt mål. Den som föraktar 
politiken accepterar en utveckling 
utan vanliga människors inbland
ning. 
Organisationer kan också urarta 
bli centraliserade och fungera all: 
mänt odemokratiskt. En demo
kratiskt fungerande sammanslut
ning kring ett gemensamt mål 
kan däremot knappast vara något 
förkastligt. 
Vilka alternativa vägar till sam
hällsförändring förespråkar dessa 
politiker- och organisations
hatare? 
Visserligen kan man som enskild 
person säkert (enligt sin egen 
mening) komma fram till de abso
lut ranna och rätta åsikterna på 
sin personliga erfarenhets grund. 
Men vad kan man åstadkomma av 
samhällsförändring? Man kan 
kanske läsa en dikt om det goda 
samhället, hemma i sitt soffhörn 
och hoppas att Herrens änglaJ 
skall komma ner med det i 
famnen. En härlig tanke, men en 
aning utopisk trots allt. 
Må, kulturen, mångfalden och 
lusten att få finnas till blomma i 
dessa små oaser som ex.vis Cafe 
Arirnan är i vårt samhälle. Dessa 
oaser behöver vi. 
Men hur kan det goda samhället 
växa fram utan ett organiserat 
kollektiv kring ett gemensamt 
mål? 
I det goda samhället skall 
förhoppningsvis kulturen 
mångfalden och lusten att få 
flnnas till blomma i varje gathörn. 

I varmluften 
Märkte ni_ hu~ varmluftsg~nombrottet i början av veckan kändes i hela kroppen, som om man 
v_aknade .t~l h~ _efter ~n. lang dvala. Tur att det är Första Maj snart så att man kan kanalisera 
sm energtt politisk aktivitet. 

Men om det skulle kännas svårt 
att sitta hemma tills dess vill jag 
bara nämna några ord om ons
dagskvällarna på Chroughen, AF. 
Då försiggår begivenheter i den 
gamla murriga pelarsalen, där så 
mycket har passerat. På knappt 
ett år har Lund här fått en livlig 
och opretentiös musikpub. Man 
droppar in där vid tiotiden (ingen 
en treavgift eller så), tar en öl och 
går omkring litet planlöst, gärna i
förd ytterkläderna. stämningen är 
go~ utan att vara upphetsad, man 
smasnackar och tittar på folk, och 
tar kanske en stor folköl för fem
ton spänn. Här hittar man Lunds 
rätt måttfulla ansatser till artist
och bohemvärld. Många slokhat
tar, baskrar och slarvigt men väl
beräknat knutna scarves. På sce
nen i regel något lokalt rock band, 
~land publiken yngre poeter, mu
Slkfolk av alla sorter och enkla öl
törstande. Inte alls dumt det hela, 
om man tar det för vad det är. 

Från det vilda Väster 
Jag hör att det gick livligt till 

på SAP-Västers öppna möte om 
Västra Ringen. Birger Rehn för
klarade att ett par hundra Väster
bor som skrivit på kontaktkom
mittens lista mot vägen var kom- · 
~unis~er, varpå SAP's gamle san
rungssagare Yngve Landgren helt 
finurligt förklarade att då var väl 
socialdemokraterna i kommun
styrelsen det också eftersom de 
röstat mot vägen. Jo, jag skulle 
gärna se Birger Rehn som vpk-are, 
han representerar en fin tradition, 
där man inte drar sig för en och 
annan osaklig rundpall och där 
man hämtar sitt stöd från de poli
tiska instinkterna någonstans i 
magtrakten. Det ledsamma med 
Birger Rehn liksom en hel gene
ration socialdemokrater i Lund är 
dock att de inte använder den 
kraften mot borgarna. De ständiga 
kaffekonseljerna i budgetbered
ningen och allt vad det heter blir 
ju, om man inte är medveten om 
risk~rna, till en sorts vänskapskor
ruption där värderingar, praktisk 
politik och s. k. ansvarskänsla blir 
alltmera gemensamma. De jävla 
kommunisterna kan man däremot 
alltid skälla på och då får man sä
kert en klapp på axeln från kom
munalrådskollegerna. Vi represen
terar arbetarklassen i Lund brukar 
socialdemokraterna säga. Javisst 
är det så, det tragiska för Lunds 
undanskuffade och föga självmed
vetna arbetarklass är ju bara att de 
gör det så förbannat dåligt. Men 
som vpk-are borde jag kanske in
te klaga. Fortsätter Birger och de 
andra pojkarna så här så kanske 
det kan bli litet bättre fart på 
medlemsrekryteringen till Vpk i 
Lund. Mera sånt, alltså, och skriv 
gärna några insändare till! 

Den n ya romantiken 
Jag såg att landshövding Hörjel 

har slagit till igen med en ny råsop 
för bro och forskarby. Redan ett 
beslut om en bro skulle få positiva 
effekter under tre-fyra år innan 
bron är färdig, säger Hörjel. Men 
egentligen skulle jag koncentrera 
mig på forskarbyn och resa om-

kring och värva industrier som sat
sade på att etablera sig där, till
lägger han. J o, det ligger något i 
det. 

Det är litet besvärligt att argu
mentera i frågan om forskarbyn, 
därför att det naturligtvis är sant 
att Skåne behöver en industriell 
förnyelse, gärna med utgångs
punkt från kunskapsproduktionen 
i Lund. En av tveksamheterna lig
ger i om det bäst sker genom att 
man utlovar ett tusen geniala 
forskare samlade i Ericson Radio 
Systems (där Hörjel är styrelse
ordförande) på kaffeavstånd från 
teknologutbildningen. Jag ser vis
serligen fram mot deras produkt, 
en mobiltelefon »inte mycket 
större än en stor tändsticksask», 
men jag har mina tvivel. Det är 
mest som en nytänd Örestadsro
mantiker dr Hörjel tonar fram, vi
sionerna är en ny version av de 
gamla, där det gällde att matcha 
Hamburg. Hörjel har haft ett tio
tal år på sig att fixa vanliga hygg
liga aresundsförbindelser, men 
han har inte lyft ett finger, och 

Malmös taskiga utveckling är inte 
precis någon nyhet. Nog är det en 
romantiker som framträder när 
vi får höra hans förrnodande att 
det i nybygget kommer att sam
las forskare som kommer att bil
da en »intellektuell elit». Jag kän
ner en och annan radiotelefon
forskare, trevliga pågar som kan 
svinga ett ölglas och vira ett 
kretskort, men tanken att de skul
le bilda en intellektuell elit tror 
jag är lika främmande för dem 
som för mig. Intellektuella är som 
man brukar tolka det sådana män
niskor som använder sitt förstånd 
också utanför jobbet, som reflek
terar över frågor utanför den egna 
privat- och yrkessfären och då 
möter man ungefar lika stor andel 
intellektuella bland sjukvårdsbi
träden och verkstadsarbetare som 
bland mobilradioutvecklare och 
landshövdingar. Det är faktiskt in
te do~torshatten det hänger på, 
det maste vara en missuppfattning 
från landshövdingens sida. 

Lucifer 

Blomma för Barsebäck 
När radioaktiv strålning tränger 
in i den lilla blomman Tradescan
tia växlar ståndarhåren färg från 
blått till ljusrött. Det beror på att 
strålningen tränger in i cellen och 
förändrar de arvsanlag som be
stämmer vilken färg cellerna i 
ståndarhåren skall ha. En muta
tion med andra ord. 

Tradeseantian är en populär 
planta i trädgårdar världen över 
och den fmns även som krukväxt . 
Den är också utplanterad runt fle
ra kärnkraftverk i Japan. Japanska 
forskare har efter mer än tioåriga 
studier av plantans reaktioner på 

strålning under fastställda gräns
värden kommit fram till att det 
kan vara farligare än vi trott med 
låga doser av sådan strålning. 

Natuiligtvis har kärnkraftsin
dustrin kritiserat forskarnas resul
tat. Man pekar på att ståndarhå
ren reagerar även på andra luft
föroreningar, t . ex. bilavgaser. 
Mer forskning behövs tydligen, 
men för säkerhets skull: Trades
cantian till Skåne! Frön kan lämp
ligen utdelas tillsammans med 
nästa omgång jodtabletter ... 
K'äl/a: Asia 2000, citerad 
FtJrskning och framtid. 



Ja till Triangeln!? 
I brist på eget kåseri föll våra 
ögon på en ledare i den Stora 
Malmötidningen. En ledare 
skriven i den speciella atmos
fär som frodas på malrnötid
ningarna, en atmosfär där re-' 
kordårens snabba klipp och 
raska snitt fortfarande fram
står i en gyllene dager. En at
mosfär präglad av Frans Nils
son på Arbetet och W ahlgre
narna på sydsvenskan Uo, 
vi vet, det finns värdiga efter
trädare). 
Den aktuella ledaren avhand
lar ett förslag från ett privat 
byggkonsortium, att bygga 
"Triangelprojektet", ett 
mindre Manhattan mitt 
Malmö. 
Det är sällan man stöter på en 
sån skärpa i argumentationen 
och stringens i språket. 
Varsågod! Läs och njut! SDS' 
huvudledare av den 24 mars 
1983: 

SWd 
befrielsekampen 

i Ccntralamerika! 
pg 6771-· o 

Vt}k:s 
Internationella 

solidaritetsfond 

Melodi: Vi klarar oss r]og ändå 

Det stort upplagda Triangel
projektet i Malmö har på sina håll 
mötts av en surmulen och utveck
lingsfientlig negativism , som gör 
ett beklämmande intryck. Det är 
givetvis helt i sin ordning att ett 
förslag av den här arten blir före
mål för diskussion och att syn
punkter från allmänheten kan 
föras fram innan några defmi
tiva beslut fattas. När emeller
tid . diskussionen blir så färgad 
av inkrökt bytänkande som var 
fallet under tisdagens lokalradio
debatt i varje fall från de mest 
negativa debattdeltagarnas sida 
får man verkligen hoppas att 
röster av det slaget inte skall 
bli avgörande for hur frågan 
kommer att handläggas i fort
sättningen. 

Invånarna i Malmö borde vara 
glada och tacksamma över varje 
projekt 'som andas framtidstro 
och som är inriktat på att bryta 
den tillbakagång som sedan länge 
präglat utvecklingen i Malmö. 

Nar ett enskilt konsortium nu 

MOT VÄSTRA RINGEN 

Dom vill bygga en väg på vår åkermark här, 
och förstöra för djuren och människor där. 
Västra ringen drabbar ju oss, men vi ska fanimej kämpa och kanske 
slåss. 

2 Birger Rehn han ska snacka om vyer och sikt, 
när det kommer till kritan så bygger han visst. 
Men låt han bara gå på, Vi stoppar han nog ändå. 

3 Hur kan Centern gå med på en sådan ide, 
när dom inte ens har sina egna me. 
Västra ringen drabbar ju oss, men vi ska fanimej kämpa och kanske 
slåss. 

4 Och som vanligt så öser ju högern på, 
Lennart Ryde har aldrig förstått dom små. 
Men låt dom bara gå på, vi stoppar dom nog ändå. 

5 Dom har snackat så mycket 'om våran miljö, 
Ska nu Gunsan ta klubban och låta den dö? 
Men Gunsan bara gå på, Vi stoppar dej nog ändå. 

6 Här ska slösas o ösas o vräkas ut, 
tjugofem miljoner när kassan är slut, 
i svångremmens tider vi har, ingen service på väster kvar. 

Pilelyckans kontaktkommitte 
Ann-Marie Björklund 

Lill Henriksson 
Ingrid Jakobsson 

Stig Nilsson 
Lena Persson 

verkligen kommer med ett fram
åtsyftande initiativ och har 
lyckats samla ett antal väl etab
lerade intressen bakom satsning
en på Triangeln borde malmö
borna ha all anledning att känna 
glädje och befrielse över att det 
nu äntligen finns någon som vill 
röra om i ankdammen och bidra 
till en välbehövlig förnyelse. 

Ur Malmös synvinkel vore det 
sannerligen välkommet om det 
kunde realiseras inom de allra 
närmaste åren och därmed bli 
en injektion av det slag som 
staden så innerligt väl behöver. 

Medicin till Bolivia 
I oktober 1982 fick Bollvia en 
demok!'lltisk vänsterregering efter 
många år av militärdiktatur. Den 
unga bolivianska demokratin lider 
brist på nästan allt; livsmedel, bo
städer, utbildning och hälsovård. 
Den nya regeringen beslöt att väd
ja om inhemsk och internationell 
solidaritet genom att starta »Ak
tion Bolivia» tillsammans med 
fackliga och kyrkliga organisatio
ner. Verksamheten omfattar fyra 
projekt: l) Insamling av livsmedel 
och kläder, 2) Insamling av läke
medel och medicin, 3) Insamling 
av jordbruksredskap, 4) Insamling 
av pengar och materiel för alfabe
tisering och undervisning. 

I Lund/Malmöregionen har en 
aktionsgrupp för »Aktion Bolivia» 
bildats. 

Vi vädjar om bistånd till läke
medel! 

Bristen på läkemedel i Bollvia 
är katastrofal. Sjukhus och dist
riktsdispensärer saknar utrustning 
och nödvändiga hjälpmedel. Död
ligheten i Bollvia ligger på 17%. 
Under första levnadsåret dör 130 
barn av 1000. Hälften av alla barn 
under 5 år lider av undernäring. 
Ditt stöd kan rädda människoliv! 
Skicka ditt bidrag till »Aktion Bo
livia, p g 2 7 00 85 - 4 .» Märk ta
longen: Medicin till Bolivia! 

Kommunala 
cykelverkstäder 
skulle kunna ge arbetslösa ung
domar meningsfulla jobb och god 
utbildning, under sakkunnig led
ning - och å t många cyklister väl
behövlig service. 

Vpk Burlöv har två gånger i 
motioner till kommunfullmäktige 
i Burlöv föreslagit att kommunen 
inrättar sådana cykelverkstäder, 
men de andra partierna har med 
hånfulla kommentarer avvisat mo
tionerna. 

Nu har sossarna i både Malmö 
och Lund föreslagit kommunala 
cykelverkstäder i sina resp. kom
muner, för att ge arbetslösa ung
domar meningsfulla jobb, och så 
vidare ... 

Vpk Burlöv gläder sig åt sina 
ideers genomslagskraft utanför de 
egna kommungränserna, och kon
staterar att vad som är sanning i 
Malmö och Lund blott är ett då
ligt skämt för socialmodekratern~ 
i Burlöv. · 

Karin Lentz 

Bygg inte 
Västra Ringen! 

Kommunstyrelsen i Lund har ut
talat att den så kallade Västra 
Ringen inte behövs. 

I en insändare i SDS den 14 
april uppmanar Birger Rehn(s) 
en motstandare till Västra Ringen, 
som han felaktigt tror represen
terar VPK, att komma och lyssna 
på vad han har att säga, när han 
informerar SAP Väster om väg
byggena. Eftersom Birger Rehn 
skulle tala om "eventuella miljö
risker" antog jag som VPK-are 
i Park- och Naturvårdsnämnden 
hans inbjudan. I nämnden hade 
socialdemokraterna hållit en ut
märkt redovisning om hur förö
dande vägarna var för Höje å dal
gången - det enda bebyggelsenä
ra naturområdet som finns vid 
Lund. Tyvärr tog de sedan inte 
konsekvenserna av detta utan 
röstade för ett av vägförslagen. Nu 
när socialdemokraterna i kom
munstyrelsen röstat mot vägarna 
kunde man hoppats att de tänkt 
om. 

Birger Rehn gjorde emellertid 
klart, att beslutet i kommunsty
relsen bara var resultatet av en 
tom demonstration mot borgar
nas sätt att sköta röstningen. Han 
hävdade med stor energi och med 
mycket siffror att vägarna var 
nödvändiga. "Vägplanerna är 
gamla och vi håller fast vid dem 
och vi planerar många fler vägar 
- i öster också". Om och om igen 
bedyrade Birger Rehn att det var 
bevisat att Västra Ringen inte 
skulle komma att störa befintlig 
bebyggelse varken med buller 
eller avgaser. Det var allt han 
hade att säga om miljön. 

Mötet hade inletts med en 
SSUare, som talat om fram
tidsvisioner. Men när Birger 
Rehn taiade kände man sig till
bakaflyttad till 60-talet då tra
fikplanerama utbildats i USA 
och kom tillbaka med sina mo
deller och krav på att all annan 
planering skulle underordnas 
bilens behov. Vi är nu i 80-ta
let och har sett hur många stä
der och naturområden förstörts 
och bilismen är på tillbakagång. 
Men Birger Rehn har inget lärt. 
Han fortsätter entusiastiskt att 
planera nya vägar, i öster också 
forsäkrade han. När argumenten 
för mer vägar tröt, så hävdade han 
att annars bygger Vägverket ändå. 
Att skylta om så att den tunga 
traftken som nu är ett problem 
skulle åka runt stan på befmtli
ga vägar ville Birger Rehn inte 
heller diskute ra, f<ir det tyckte 
inte Länsstyrelsen. · 

SSUaren hade · talat mycket 
om utvidgad demokrati. Vad är . 
det för demokrati när beslut som 
fattats i kommunstyrelsen inte 
betyder någonting? När kommu
nala politiker tycks se sin roll som 
planeringsassistenter till Vägver
ket. Efter att ha blivit informe
rade om vägens nödvändighet 
tycktes det inte vara så mycket 
mer f<ir de som bor på yäster 
aft göra än att fmna sig. Andå 
luftades många tveksamheter 
och någon dristade sig att före
slå att socialdemokraterna skulle 
hålla fast vid beslutet i kommun
styrelsen. Birger Rehn, ta fasta 
på den uppmaningen! 

Ann Schlyter 
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ljugarbänken 
Vpk Lunds förslag att bjuda in 
Fidel Castro har inte passerat helt 
oförmärkt. Till och med eri av 
DN :s redaktörer har höjt litet på 
ögonbry nen. l Svdsvenskan har 

' Jan Må rtensson börj at oro a sig för 
att gästen från det fjä rran landet 
ska hål la för långa tal och Per-Hå
kan Ohlsson (m) har låt i t fram
skymta att han förbereder ett im 
pertinent välkomsttal. Ja, den 
mannen saknar hyfs! 

Som vanligt frågar VB några 
framstående kommunalpol it i k er 
om deras hål lning til l inbjudan . 

Q 
~~ 

Birger Rehn (s) 

Som gammal lundabo säger man 
inte nej ti Il en sådan fet c igarr. 

C\ 

A . . 
Lennart Ryde (m) 

Det gläd er mej att Vp k äntligen 
bö rjar känna ansvar för svens.k 
exporti ndustr i . 

r.;, 
t---

• Nils Arne Andersson (c) 

Som erfaren sockarbetsodlare kan 
man måhända ha en del att kon 
versera om med den store folkle
da ren. 

E bba Lyttkens{ fp): 
(per telefon) 

Jovisst behövs det litet machismo 
i politiken. Jag kommer att ta på 
mej finaste kl änningen. 

Kjell Dahlltröm (mp) 

Kuba är ju ett litet land, men man 
kör med storskalig produktion ... 
vi lägger nog ned vår röstl 

Försmädligt 
angrepp 
Ledaren i VB nr 13 innehöll en 
dellömska angrepp på jogging och 
maraton, som det är svårt att för
lika sig med. Först skriver man att 
det finns något sorts sam band 
mellan löpning och arbetslöshet. 
Jaså, kan vi få några namn på ar
betslösa som sprungit maraton? 

Sedan antyder man att det rör 
sig om uttryck för kroppsdyrkan 
när man använder sin kropp i 
sportsliga sammanhang. Har verk
ligen ledarsk ribenten sprungit 
långa sträckor eller t. ex . deltagit i 
vandrarsektionens strapatser? Inte 
ägnar man sig åt tillbedjan när trä
ningsvärk och skoskav sätter in! 

Vidare anser ledaren att de
monstrationer bör ersätta jogging. 
Det håller inte! Demonstrationer
na i Lund är alldeles för korta och 
tern pot för dåligt för att de ska 
kunna ersätta regelrätt motion. 
Dessutom förekommer ingen upp
värmning, vilket är ett måste i alla 
seriösa motionssammanhang. 
Fredsmarschen till Paris visar 
dock på en möjlighet. 

Vi står här inför en av livets 
gåtor: Varför idrottar man? Sty
relsens svar på frågan är o genom
tänkt tycker jag. Det rätta svaret 
är att vi tillhör den art av däggdjur 
(Homo ludens) som finner ett 
stort nöje i lek. Efter barn- och 
ungdomstiden återstår nästan bara 
idrotten som det område där det 
är socialt acceptabelt att fortsätta 
leken. Att det sedan i vår tid smu
git sig in »orena» motiv såsom att 
förbättra sin hälsa, bidra till ung
domens socialisation, förbereda 
männen för ett liv i skyttegravar
na, skapa patriarkara strukturer, 
öppna en marknad för nya pro
dukter, övervinna medelålderskri
sen, banta några kilo, tjäna peng' 
ar, förbättra puls- och syreupptag
ningsförmågan, koppla av, minska 
risken för hjärt- och kärlsjukdom
ar bör inte göra oss blinda för det 
psykiskt lustbetonade i denna 
märkliga mänskliga verksamhet. 

Eller som Kaikudiktaren 
Basho säger i sin diktsamling »På 
ensliga stigare genom okända 
trakten (utgiven i slutet av 1600-
talet): 

I snörningarna 
på mina sandaler 

blommar små irisar 
FH 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

~ . 
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Ärtsoppa 
för araber? 
När VB kommer har -Arafat varit 
här. I skrivande stund sägs d~t i 
pressen att han ska äta middag på 
Grand Hotell (i Stockholm). VB 
har lyckats få reda på menyn. Det 
blir helsvenskt, en överraskning. 
Arafat ska nänligen få ärtsoppa 
med punsch och pannkakor. Vis
serligen är det fel dag, men ändå. 
Vi har räknat om receptet till 6 
personer. 

Gör så här: Blötlägg 5 hg gula 
ärter i 2.5 l vatten med l tsk salt 
dagen innan soppan ska ätas. 

Nästa dag lägger man i en gul 
lök i skivor, ca. 4 hg rimmad gris
bog. Koka upp och skumma. Låt 
sedan soppan koka sakta under 
lock i en timme. Tag upp och tär
na köttet och lägg i det igen. 
Krydda med timjan och salt vid 
behov. Koka upp. Servera med 
senap, skånsk. (Senapssreceptet 
fanns i en tidigare VB, till tors
ken.) 

PS . Ta av kap sylen på punsch
flaskan innan den värms i en kast
rull med vatten. DS. 

Två meningar i förra veckans arti
kel om Cafe Ariman var oklara 
och har väckt frågor. "Till exem
pel hade A riman tänkt sig -att 
samarbeta med Seger om mat
varor, men det tilläts inte. Reg
lerna föreskriver massproducerade 
industrivaror i fall som detta." 

~HO 

CHILEM ÖTE i Folkets Hus kl19 
on_ 27/4. Arr.: KU. KHF. ABF. 
VPK IF: Utomhusträning Lä 23/4 
kl 16. 
DU SOM tänker gå på festen den 
30 april {se f örsta sidan). Ta med 
dig sedvanlig kaka och lämna den 
i caMet så kan du köpa tillbaka 
den i skivor senare u nder kväiiC3n. 
1 :a Maj" KommittElen 

BLASORKESTERN Appellmöte 
Mårtensto rget 23/4 R i 1 O 
BLASORKESTERN Repetition 
inför festen. Paiestra kl 19 
BLASORKESTERN Genrep kl 19 
lokal meddelas senare. 

KOMPOL har möte måndallen 
den 25.4. Fullmäktigeberednmg 

~ECKOBI.ADET 

REDAKT ION Lars Bergström, 
Lars Nilsson samt Olle Teleman 

N ästa veckas kontaktredaktö rer: 
Lars Borgströmtel 13 19 75 samt 
O lle Teleman 12 88 80 

Det är fel. Det står inte i reg
lerna att maten måste vara mass
producerade industrivaror, men 
konsekvensen · av reglerna för 
framställning och förpackning 
blir denna. Hur de reglerna ser ut 
ämnar vi emellertid inte utreda 
i det här numret. Det var inte 
heller avsikten. 

KG 

o 
QQ 

FöRSOMMARENSRESOR 
Annorlunda reseguider för dig som vill se :\\ 
mer än den vanliga turistfasaden. ~OJ 

Paris London Berlin ~~ 
Köpenhamn Stockolm \.c, v 

Ordinarie pris per stad 65.00 ~-...<o 
JUST NU 48.75 
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Kusin, Kvinnavetenskaplig Tidskrift, Ord & Bild, Ordets makt, 
Pockettidningen R, Kalejdoskop och Socialistiskt Perspektiv. 
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