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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1983 9:e ärg 

Fredagen den 29 april 1983. 

Välkomna till 
Oemenstorget ... 
Det är praktiskt med Vpks de
monstration som börjar så långt 
fram på dan att man med gott 
samvete kan hålla igång på festen 
kvällen innan, sova ordentligt och 
strosa på stan innan man 13.30 
går till Ciemenstorget och ställer 
in sej under fanorna. 

Ett förslag till förmiddags
strosande kan se ut så här: Börja 
på Bantorget. Där sitter mässing
sextetten Folkets Fana och spelar 
klassiska arbetarmelodier och 
sprittande polskor om vartannat. 
Ta sen en tur om stadsparken och 
kolla in knopparna, och gå där
efter till Södra mejeriet, där rock
bandet Vätska & Villaolja står och 
spelar för kravet om Musikhus 
Nu. Sep. rekommenderar vi Södra 
Esplanaden med sin späda grönska 
och vidare Östra Vallgatan. På 
Bokhörnans terrass sitter Isterban
det och spelar dixie. Vägen till 

Clemenstorget passerar Lunda
gård och Petriplatsen där dels 
Hopkok, dels ett par tvättäkta 
spelmän lirar folkmusik . Allt som 
en liten hyllning till vå!en och so
cialismen. 

Sök så upp en trevlig banderoll 
att gå under. Bort med Västra 
Ringen? Bort med moms på ma
ten? Bevara våtmarkerna - ge oss 
lövgrodan å ter? Tre orkestrar spe
lar till. 

Väl framme på stortorget kör 
KU & KHF med uppvärmningstal 
innan det blir dags för Graciela 
från Aktion Bollvia och huvudta
laren, V pks partisekreterare Bo 
Hammar. Ska bli intressant att 
höra vad han har att säga om Kina 
där han var med Lars Werner nyss. 

Välkommen till Clemenstorget 
alltså. 13.30 var det. 

PS Regn kan stöka till det med 
gatumusiken. 

... och välkomna 
tillFolkets Park 
l :a maj-fest redan valborgsmässoafton (30/4)! I Folkets 
Park kl 19-01. På programmet: Underhållning, dragspel, 
barnfilm, valborgsmässobål, Lunds kommunistiska blås
orkester samt dans till CAESARS. Matservering och 
kafe. VÄLKOMNA! 

PS. Glöm inte att ta med kaka till försäljning på l :a 
maj-festen. 

Lösnummerpris 1:50 

1Intetsägande 
handikapplan 
Lunds kommuns handikapplan har nyligen sänts ut på remiss. 
Planen är visserligen lättläst, men innehåller egentligen ingen 
information om de handikappades situation eller vad som 
behöver göras. De förslag till förändringar som framkommer i 
planen är mest samordningar och diskussioner mellan olika 
myndigheter. Detta vakuum vad gäller egentliga åtgärder beror 
antagligen på att planen inte får kosta någonting - fast detta 
sägs inte rätt ut. 

Efter diskussioner överlämna
de Vpk Lund ett remissyttrande 
över planen där socialnämndens 
beslut att utarbeta en handikapp
plan för kommunen välkomnas. 
Planens utformning och innehåll 
kritiseras för svag skrivning - den 
består av en rad svepande, till in
tet förpliktigande beskrivningar 
som behöver utvecklas och fördju
pas. En fråga som ständigt å ter
kommer när man läser planen är 
om de insatser som görs är till
räckliga och hur stora behov det 
finns. 

Fler lägenheier! 
Ingenstans i planen nämns ett ord 
om finansieringen av olika insat
ser. Borgama är på sin höjd bered
da att bekosta papperskostnader
na f<ir planen och knappt det, 
för de förtroendevalda i olika 
nämnder som haft att ta ställning 
till planen har inte fått tillgång till 
den som helhet. Vpk menar att 
för alla å t gärder gäller att dessa 
måste kopplas till en ungefärlig 
kostnadsredovisning, finansie
rings- och tidsplan. Vpk menar 
att boende, arbete och kommuni
kationer är de mest angelägna om
rådena. I dag fmns 43 handikapp
lägenheter i kommunen. Några 
ytterligare fmner borgarna in te 
behov av. Vpk menar att en be
hovsinventering behöver göras. 
Det normlösa byggandet på Gun
nesbo kommer särskilt att drabba 
handikappade, och det måste 
bestämt avvisas. De bostäder som 

, V pk menar ska byggas på Pålsjö
området måste bli tillgängliga för 
handikappade. Vpk kräver fler 
hemsamariter, och speciellt be
höver städpatruller inrättas för 
hjälp med storstädning. Vidare 
behöver antalet larmtelefoner ut
ökas. Behovet av ledsagarservice 
för synskadade måste. tillgodoses 
för att de ska kunna delta i olika 
kulturella aktiviteter. 

I planen framförs tanken att 

yngre handikappade skulle kunna 
sysselsättas på dagcentraler och 
bl a bilda samtalsgrupper. Detta 
avvisar Vpk mycket bestämt. Var
je människa har rätt till ett me
ningsfullt arbete och denna rätt 
innefattar också människor med 
olika funktionshinder. Däremot 
ställer sig Vpk positivt till försla
get att socialförvaltningen inven
terar kommunens olika förvalt
ningar för att där finna lämpliga 
arbetsuppgifter för olika handi
kappgrupper. 

Flathet 
När det gäller kommunikatio

ner kräver V pk en bilfri innerstad 
med rätt för handikappfordon att 
köra in. Konkreta åtgärder måste 
diskuteras med handikapporgani
sationerna, gemensam planering 
måste göras med synskadade och 
rörelsehindrade. Om färdtjänsten 
menar Vpk att kommunen om
gående ska ändra reglerna så att 
behandlingsresor ska ingå sam t att 
avgiften för färdtjänst följer kol
lektivtrafiktaxan och att de som 
så önskar kan välja periodkort 
som betalningsmedel. 

Som exempel på planens flat
het kan nämnas "särskild upp
mätksamhet ska ägnas de hörsel
skadades situation genom att 
kontrollera om teleslingor finns i 
olika lokaler". Ingenting sägs om 
vad som händer om det inte fmns 
teleslingor. Vpk menar att instal
lering av hörselslingor i konsthal
len bör kunna ske omgående. Ett 
antal trznsportabla hörselslingor 
skulle kunna fmnas tillgängliga för 
utlåning på biblioteket. 

I stället för den till intet för
pliktigande remissupplagan hop
pas jag att planen omarbetas till 
ett meningsfullt dokument som 
kan användas i planeringen och 
genomfårandet av kommunens in
satser för de handikappade. 

Bodil 



~ ~ Ta vara på kvinnors perspektiv 
~ Det här är ett utdrag ur det tal Kajsa Theander (vpk) höll vid budgetsammanträdet i fullmäktige 

~r\.S Q, IL' i november. Det väckte stor uppmärksamhet, då det är ovanligt att tala ideologiskt i stället för 
• budgettekniskt och dessutom utifrån ett kvinnligt perspektiv. 

Arbetarpolitik 
och 
socialism 
Så är det återigen första maj, ar· 
betarrörelsen och dess politiska 
partier samlar sig inför sin stora 
dag. Traditionerna kring första 
maj är gamla och invanda och 
den viktigaste av dem är att i en 
demonstration föra fram sina 
krav. Demonstrationstågen har 
sett mycket olika ut genom åren, i 
bland mycket stora i bland mind
re och även antalet tåg har varie
rat . Detta gäller även för Lund 
men sedan några år har bilden va
rit densamma, ett stort demon
strationståg arrangerat av V pk/ K U 
och ett mindre tåg arrangerat av 
SAP/ LO. 

Varför ser det u t så, varför av
speglar sig inte väljarstödet första 
maj? På denna fråga finns det 
många svar. 

För det första har vår politik 
varit en konsekvent oppositions
politik mot det borgerliga Lund, 
denna har förmått entusiasmera 
på ett helt annat sätt än SAP:s 
veliga och klassamarbetspräglade 
politik. 

Ett annat möjligt svar är att 
det är en naturligare del av Vpk :s 
politik att agera utanför parla
mentet. Att gå ut på gator och 
torg och föra fram våra krav med 
hög och tydlig röst ligger väl till 
för oss. 

Det finns fler möjliga svar men 
ett till får räcka. Vår marknads
föring har varit bättre trots vissa 
SAP-försök med iliekorkestrar 
och andra lockrop. 

Vi i styrelsen är säkra på att 
även i år kommer gatubilden förs
ta maj att domineras av vårt de
monstrationståg, men vi vill fasta 
uppmärksamheten på några vikti
ga frågor värda att titta litet när
mare på av den som mot förmo
dan tvekar om vart stegen ska stäl
las första maj. 

Vi börjar med Lund. Är du in
tresserad av att stadsmiljön ger ut
rymme for annat än bilar" Jäm
ffir då agerandet vad det gäller 
Mårtenstorgets fram tida öden, 
trafikregleringar och byggandet av 
Västra Ringen, denna väg röstade 
även SAP emot men endast av 
omröstningstaktiska skäl, Vpk 
röstade emot av övertygelse och vi 
är beredda att kämpa vidare mot 
denna onödiga väg. 

Om vi lyfter blicken från Lund 
och ser åt regeringskansliet till 
räcker det med några aktuella ex
empel: V!ipenexporten kontra 
stödet till Ostra Timor, medlems
skapet i IDB, satsningen på JAs
planet, energiskatt i stället för 
skatt på produktionen, ett begrän
sat vinstdelningssystem i st. f. fon
der riktade mot storfinansens 
makt. Mycket av det ovan skrivna 
kan sammanfattas i en mening. 
Trots att Sverige har bytt regering 
sedan fOrra första maj duger 
fortfarande samma banderoller, 
så ställ upp den första maj bakom 
parollen 

Arbetarpolitik och socialism! 

Vi sitter här i fullmäktige som 
representanter för olika partier, 
men vi representerar också olika 
kön. Och män och kvinnor har 
olika erfarenheter av vardagslivet. 
Kvinnor är i högre grad än män 
beroende av samhällets service. 
Ändå tillgodoses mäns behov of
ta som något !!iälvklart medan 
kvinnor måste ställa krav. Men vi 
kvinnor är ingen minoritetsgrupp i 
samhället i stil med barnfamiljer, 
invandrare eller pensionärer. Vi är 
halva befolkningen. 

Samma samhälle, 
olika villkor 

Kvinnor och män lever i sam
ma samhälle men under helt olika 
villkor. Kvinnor har i genomsnitt 
lägre inkomst än män och är allt
så i större behov av t ex billiga bo
städer, låga taxor och avgifter, 
billiga transporter och låga mat
priser. Kvinnor är i större ut
sträckning än män hänvisade till 
deltidsarbeten. Det anses fortfar
ande in te självklart att en kvinna 
ska försörja sig på sin lön. Kvin
nor har oftare än män huvudan
svaret för barnen och har därför 
ett annat intresse än män av att 
det finns tillräckligt med platser i 
kommunens barnomsorg och att 
det är tillräckligt med personal så 
att det blir omsorg och inte bara 
förvaring. Eftersom kvinnor ofta
re än män är hemma med barn har 
vi en annan syn på t ex bostads
miljö, kollektivhus, gemensam
hetslokaler, parkområden, avstånd 
till afnirer och annan service. I fa-

Männen beslutar ... 

miljer med en bil är det vanligt att 
mannen använder den och kvin
nan åker buss. K vinnor har alltid 
en annan syn på trafikpolitiken än 
män. Det är fler kvinnor än män 
som går på Komvux. Kvinnor som 
har varit hemma flera år och skött 
barn och som när barnen börjar 
bli stora behöver en utbildning för 
att överhuvudtaget ha någon 
chans på arbetsmarknaden. Därför 
har kvinnor större anledning än 
män att bry sig om KomVU:x. Li
kaväl som olika sam hällsklasser 
har olika intressen i samhället, li
kadant har kvinnor och män olika 
intressen i samhället. 

Det talas ofta om att det är 
viktigt att kvinnor kommer med i 
beslutande församlingar. Men då 
är det ju viktigt att vi när vi ska 
fatta beslut tar ställning utifrån 
våra erfarenheter som kvinnor, att 
vi representerar kvinnor när vi fat
tar beslut. 

K vinnors grundsyn 
Men det är inte lätt för våra er

farenheter och argument tas inte 
på allvar. Se t ex hur man i Södra 
Sandby är beredd att bygga ett 
bostadsområde i en miljö som är 

psykiskt och fysiskt dålig. Män 
har gett direktiv, män har planerat 
och män har ritat ett bostads
område där barnfamiljer kommer 
att bo under c .. kraftledning på 
mark med risk fur radonstrålning 
i närheten av ett bullrigt sten
brott. Ingen vet vilka konsekven
ser det får att bo under 400 kilo
volt. När kvinnor argumenterar 
mot ett sådant förslag gör vi det 
utifrån grundsynen att det är vik
tigt att värna livet. Det är samma 
grundsyn som gjorde att kvinnor 
drogs till Folkkampanjen mot 
kärnkraft , att Monica Nilsson i 
Teckomatorp kämpade mot BT
Kemi och att kvinnor nu arbetar 
i fredsrörelsen. Men när kvinnor 
i fullmäktige kommer med såda
na miljösynpunkter tittar männen 
på en och tycker att man ödslar 
tid. 

Männen lyssnar inte till i.:vin
nors erfarenheter. Våra argument 
är inte viktiga. När däremot Nils 
Arne Andersson säger att det är 
viktigt att kunna gå runtom sitt 
hus då förstår alla män vad han 
pratar om, för det är ju deras egen 
erfarenhetsvärld. Att gå runt sitt 
eget hus, sin inmutning på jorden. 

J a, det är ett manssamhälle vi 
lever i. När man på ?O-talet bör
jade tala om jämställdhet menade 
vi ekonomisk jämställdhet. Kvin
nor tillkämpade sig då rätt till lö
nearbete. Alla politiska partier sa 
då och säger väl fortfarande att de 
arbetar för jämställdhet. Men hur 
ser det ut i verkligheten? 

Tillbaka till hemmet 
I takt med att arbetsmarkna

den krymper försöker man nu 
övertyga kvinnorna om att deras 
plats är i hemmen. Vi kvinnor at
tackeras från olika håll. Genom 
socialdemokraternas och borgar
nas förslag om marginalskatte
sänkning stimuleras högavlönade 
dvs män att arbeta mer och låg
avlönade dvs kvinnor att arbeta 
mindre. När kommunens verk
samhet skärs ned drabbas kvinnor
na dubbelt. För det är ju i första 
hand inom den offentliga sektorn 
som kvinnorna jobbar. Och det är 
kvinnorna som är beroende av ser
vicen från den offentliga sektorn 
(barnomsorg och äldreomsorg) för 
att kunna jobba. 

"En fungerande barnomsorg 
är en förutsättning för att kvinnor 
ska kunna forvärvsar beta", kan 
man läsa t o m i borgarnas doku
ment. Därför ser borgarna till att 
barnomsorgen inte fungerar. Bor
garna har minskat utbyggnaden av 
daghem och försämrat kvaliteten 
genom att dra in personal. Barn
omsorgen ska tydligen bli så dålig 
att kvinnorna väljer att stanna 
hemma Borgarna har också på 
andra sätt gjort det svårare att få 
daghemsplats. Den som arbetar 
mindre än 30 timmar i veckan får 
numera inte daghemsplats. Den 
som vill ha plats till ett barn som 
är under btt år får nu söka bistånd 
enligt socialtjänstlagen. Det bety
der att ensamstående kvinnor och 
familjer med låg inkomst kan få 
kommunal barnomsorg när grav
ledigheten är s! u t först efter en 
individuell prövning. Borgarna har 
alltså ändrat en sjalvklar service 

till ett hjälpbehov. De, i många 
fall ensamstånde, kvinnor som 
behöver service ska nu känna sig 
som hjälpsökande. 

Litet i taget 
Men det behövs inte bara barn

om,org för att kvinnor ska kunna 
förvärvsarbeta. Det behövs jobb 
också. Och kvinnornas stora ar
betsmarknad är den offentliga 
sektorn. Kvinnornas arbetsmark
nad försämras inte med buller 
och bång som när en indu stri ho
tas med nedläggning. Det sker i 
stället då och då, litet i taget. l 
budgeten för två år sedan var det 
flera tjänster som förvaltningarna 
hade föreslagit men som borgarna 
prutade bort. Kvinnajobb mest. 
I förra årets budget drog m an in 
en kvarts tjänst här och var på fle
ra barnstugor. Man minskade ar
betstiden för städpersonal. För tre 
år sedan planerade man inrätta 
216 nya jobb 1983 i Lunds kom
mun. I borgarnas budgetförslag 
idag finns bara fem av dessa med. 
211 jobb är alltså bortprutade. 
Jobb inom barnomsorg, åldrings
vård, städpersonal och kontoris
ter, dvs traditionella kvinnojobb. 

I årets budget syns inte de 
bortprutade kvinnojobben. De är 
inte ens föreslagna. Men behoven 
finns kvar. Och det blir tystare 
och tystare kring kvinnojobben. 
Man naggar litet varje år och för
söker dölja så det inte ska synas. 
Men sammantaget är det en klar 
och tydlig offensiv mot kvinnors 
rätt till arbete och ekonomisk 
jämställdhet, en offensiv som vi i 
Vpk kraftigt vill slå tillbaka och 
som jag tycker att alla kvinnor 
borde agera mot. 

Kajsa Theander 

Torna Hällestad
strategisk by 
En ständig invasion försiggår i 
Torna Hällestad. Armens strids
vagnar tror sig ha funnit . en ide
alisk gt>nomfartsväg i bygatan. 
Sättningar i husen, sprickor i 
vägbanan och en nyligen nerkörd 
kyrkogårdsmur vittnar om militä
rernas omdömeslösa framfart. 

Anfall är bästa försvar, sägs 
det. Men vad har Torna Hällestact 
gjort för ont för att försvaras på 
detta sätt? AE 



Dator på 
biblioteket? 
På måndagens sammanträde i bib
lioteksnämnden tog socialdemo
krater och borgare ett princip
beslut om att införa Bums. Bums 
innebär helt enkelt att bokcirku
lation och katalog läggs över på 
data. Vpk föreslog i stället att 
beslutet skulle skjutas på framti
den. Anledningarna är många. En 
viktig är att den ekonomiska kal
kyl som införandet baserar sig på 
skulle medföra indragning av två 
tjänster 1987. V pk är motstånda
re till att man rationaliserar bort 
tjänster i ena änden av kommu
nen medan man i den andra änden 
försöker hitta konstlade arbets
uppgifter som ungdomsplatser. De 
rationaliseringsvinster som man 
eventuellt gör genom Bums skulle 
med fördel kunna användas inom 
biblioteket i form av ökad service 
för arbetsplatsutlåningen, ökat 
öppethållande osv. 

En annan anledning till ,k~psis 
mot Bums är att investeringen 
skulle kosta 589 000 kronor. För 
11era år framöver kommer Bums 
att utgöra mer av belastning på 
ekonomin än vinst . Det är oac
ceptabelt när man pga den stra
ma budgeten är tvungen att frysa 
bokanslag och minska på öppet
tider. 

Ytterligare skäl till att skjuta 
beslutet om Bums på framtiden 
är att systemet fortfarande har 
många brister som troligen kom
mer att vara avhjälpta om några 
år. Konsekvenserna för låntagare, 
personal och ekonomi är dess
utom otillräckligt utredda. Kom
munförbundet håller just på med 
en mer systematisk utvärdering av 
Bums-systemet som troligen blir 
klar i maj. 

Vpk är inte teknikfientligt. En 
välutvecklad datateknik skulle 
kunna underlätta mycket arbete 
inom biblioteket och ge allmän
heten snabbare och bättre infor
mation. Men Vpk vill inte att tek
niken skall medföra ökad arbets
löshet och införas på bekostnad 
av den utåtriktade verksamheten. 
Fram för allt skall konsekvenserna 
för personal, låntagare och eko
nomi vara ordentlligt utredda in
nan man går till beslut i en så vik
tig fråga. 

Temadag om 
kärnvapenkrig 
Tisdagen den 3 maj är det en stor 
temadag på AF om »Medicinska 
konsekvenser av kärnvapenkrig». 
Posterutställning, bokdiskar, in
formationsmaterial, kaffeservering 
etc. omgärdar arrangemanget, 
som ordnas av linjenämnden för 
läkarlinjen och medicinska studie
rådet. 

Bland programpunkterna kan 
nämnas: Fysikaliska händelseför
loppet vid kärnvapendetonation. 
Kärnvapenstrategier. Omedelbara 
och fördröjda medicinska effek
ter. Psykologiska aspekter på 
kärnvapenkrig. Medicinska resur
ser vid kärnvapenkrig. Orientering 
om aktuell nedrustning. Fredsopi
nionens betydelse, historia och 
fortsatta handlingsvägar. Läkares 
och medicine studerandes ansvar. 

Temadagen börjar 8.30 och 
slutar 16.30 och alla är välkom
na. 

Det personliga och det 
politiska 

Här en replik till förra veckans 
ledare, vars skribent skriver som 
om det finns ett samband mellan 
att hävda det personliga och att ta 
ställning !J10t det organiserade och 
politiska. Det gör det inte. 

Det personliga är inte detsam
ma som det privata! Här kommer 
t ex poesi, tavlor, musik och ca
feer in. Det som inte kommer 
fram på något annat sätt kanske 
kommer fram i en dikt, en mål
ning, en sång, ett oplanerat sam
tal. Det personliga är en opinions
.yttring. Däri ligger dess värde i 
samhällsförändringen. 

Sett p4 det viset blir kultur 
något annat än att drömma hem
ma i soffan, som ledarskribenten 
reducerade diktläsning till. Inte 
heller blir det en oas att gå till, 
skild från det som verkligen gäller 
eller något som kommer att blom
ma först när ett nytt samhälle har 
uppnåtts. 

Det ena kommer inte först och 
det andra sen, för det hör ihop. 
Det personliga och det politiska 
är bara olika dimensioner, där det 
personliga ger djup åt det politi
ska. 

Förändra dig inte 
fördjupa dig, 
djupare, 
känslig, 
som stenen. 
(Bo Carpelan) 

Kerstin Gustafsson 

Axel Danielsson -
omtryckt klassiker 
Av den alltid aktuelle Axel Da
nielsson har i Arkivs klassikerserie 
nu utkommit "Politiska skrifter 
i urval", svm omtalades i VB nr 3, 
där även ett smakprov serverades. 
Urvalet har gjorts ur 1907 års utgå
va, så att endast de politiskt in
riktade artiklarna har medtagits. 
Efter nära 100 år utstrålar de fort
farande den glöd och den vrede 
som utmärkte Axel Danielssons 
politiska prosa. Någon har påstått 
att "läsvärdet står helt i nivå med 
vår egen tids bästa polemik". Det 
är så sant som det är sagt. 

Arkiv har även nyligen tryckt 
om Per-Olov Zennströms "Axel 
Danielsson, en biografi." Första 
upplagan kom 196 7. Då hette bo
ken Lucifer. För undvikande 
signatur, rar man förmoda, har 
boken denna gång fått en mer 
jordbunden titel. Tryckta och o
tryckta källor ligger till grund för 
fram ställningen, som riktar in sig 
inte endast på Danielsson som 
publicist och grundare av tidning
en Arbetet, utan även på hans gär
ning som politiker i första ledet; 
tillsammans med sin vän Hjalmar 
Branting styrde han in socialde
mokratin på reformismens väg. Ä
ven privatmannen Danielsson 
kommer till synes i Zennströms 
bok, som är väl värd detta om
tryck. 

Birger och S tig 
i ringen 
En insändare av Stig Nilsson i SDS 
om Västra Ringen har avslöjat 
stora hål i SDS-redaktionens etis
ka fasad. För att få stopp på in
lägg mot SDS' påbjudna linje om 
Västra Ringen pådyvlar man Stig 
Nilsson att ha sysslat med person
angrepp i sin insändare och inte 
hållit sig till ämnet. Med detta 
som förevändning låter man Bir· 
ger Rehn få svara på insändaren i 
samma nummer, mot all praxis. 

Det redaktionen kalllir person· 
angrepp är följande: »Ar Birger 
Rehn den egentlige chefen på Ar· 
,betet i Lund? ... egentligen behöver 
t! u inte vara så arg, Birger Rehn ... 
Att du röstade för Vpk:s förslag 
behöver inte alls innebära att folk 
får för sig att du egentligen och 
innerst inne är V pk :are. N ej, folks 
uppfattning är grundmurad om 
att du är en inbiten socialdemo
kratisk slugger, trots din överrask
ande vändning den 17 april.» Vi 
vet ju alla att Birger Rehn är just 
en socialdemokratisk slugger. Hur 
i hela friden kan han då känna sig 
så sårad av orden ovan? Förutom 
en kort inledning handlade ju in
sändaren om Västra Ringen. Trots 
detta uppmanar den mästrande 
SDS-redaktionen de debatterande 
att i fortsättningen hålla sig till 
ämnet! Läser man inte ens de in· 
sändare man publicerar och som 
man numera t o m bemöter? Pet 
är rörande att se sossen Rehn in
~ förbund med gossen Ruda, här 
företrädd av Wahlgrens insändar
redaktion. 

I sitt svar finner inte Birger 
Rehn anledning att gå in på sak
frågan. Han anser nämligen att de· 
batten om Västra Ringen nu är en 
debatt på »träsknivå», som han (i 
lcänd sluggerstil) uttrycker det. 
Eftersom Vpk som bekant inte 
delar denna uppfattning utan fort
farande anser frågan i hög grad 
värd att debattera föreslår vi att 
Stig Nilsson och andra debattörer 
låter Birger Rehn få vara kvar på 
denna nivå, tills han behagar kom
ma upp till ytan igen, beredd att 
föra en saklig diskussion. 

Ravin t o la 
svarar 

AE 

Signaturen F J ställer sig undrande 
(VB nr 13) till mitt påstående 
(VB nr 12) att det finns system
bolag i Malmös grannkommun, 
nktigt tolkat som Köpenhamn. 
Oppna - till råga på allt - på lör
dagar. 

Jovisst är det sant. Vi har 
t. ex. Brugsen och Irma, som i 
svenska ögon lustigt nog också 
säljer yoghurt och biff. Kanske 
något för systemet i Lund att ta 
efter. Har man köat i två timmar, 
så blir man ju hungrig. 

Mitt favoritsystem är dock 
Sommerfelt&Kjaer, några butelj
längder från Ströget. Det är inta
gande inte mins! fOr sin miljö 
med gamla PH-lampor. 

Till Sven Rosell, som verkar 
ha sans för ironi men som inte 
tycker om min tvetydiga upp
skattning av Malmös skolor: All 
likhet mellan de i min artikel fi· 
gurerande lärarna och verklighe
tens är tillfållig och vilseledande. 

K G Ravinto/a 

:Vad gör Vietnam i 
Kampuchea? 
Hur många kampucheaner 
mördade Pol Pot? l miljon? 2? 
3? Varför stöder USA ocH 
Kina Pol Pot med vapen? 
Varför ställs inte Pol Pot inför 
rätta för folkmord? Vill Kam· 
pucheas folk ha tillbaka Pol 
Pot? Varför tillåts de röda 
khmerernas väpnade styrkor 
behärska 11yktinglägren? Var
för beskjuter Kina Vietnam 
med tungt artilleri? V ar för 
skickar USA vapen till Thai
land? Varför angriper viet
namesiska och kampucheans· 
ka trupper 11yktingläger? Vad 
vill prins Sihanouk? Varför är 
Pol Pots »Demokratiska Kam
puchea» rer.resenterat i FN? 

Sven Oste är en av de 
svenskar som bidragit mest till 
att skapa ett medvetande om 
den anti-imperialistiska kam
pen, bl. a. genom sina repor
tage från Algeriet på 50-ta
let, och genom reportage och 
böcker från Vietnam på 60-
och 70-talen. 

Han kommer att behandla 
de ovan uppräknade frågorna 
vid ett möte onsdagen den 4 
maj i Lunds stadsbiblioteks 
studiecirkelrum kl. 19.00. 
A".: solidaritet med Vietnam, 

Lund 

Nygammalt skånskt avfärdsrop: 

Pågar och töser 
nu ger vi oss å' 

Pågarna tar tåget 
- töserna får gå. 

Upptecknat av AE. 

Nymornat 
intresse för Seger 
Än tJigen har Seger fått berättiga t 
spaltutrymme i SDS. Men anled
ningen är något märklig. En med
lem av den kooperativa förening· 
en har hoppat av. Stor nyhet! se
gers verksamhet tiger man i vanli· 
ga fall om, och denna gång är det 
helt enkelt fråga om ett hycklan
de intresse, där skadeglädjen lyser 
igenom det förment objektiva ny
het sreportaget. Den redaktionella 
nyhetsvärderingens principer har 
här åter fått vika och en pseudo
händelse av löjeväckande o~tyd
lighet har tagits fram för ett för
täckt angrepp på en ideell före
ping, som är · en motvikt till den 
phöljda kommersialismen. SDS,' 
den oberoende liberala högertid· 
ningen, förnekar sig inte. 

AE 

ttlrilntm 
Broder Marx i TV 
100 år efter sin död får nu Marx 
ett program i TV. Hans liv och 
tankar tecknas i en dokumentär, 
som inleds med »en minut om 
Karl Marx» av C H Hermansson, 
Torbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, 
Ola Ullsten, och Ulf Adelsohn. 
Det kan kanske bli underhållande. 
Blir det månne en tyst minut från 
Adelsohn? Som sig bör går evene
manget av stapeln på första maj. 
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Ariman, inte för 
vanliga människor? 
En eller flera anonyma röster under »VB-kommentar» undrar 
i anslutning till reportaget om kafe Ariman på vilket ~tt 
Ariman lyckades där han farit fram över jorden. Ja , Almqu1st 
skriver att " Sakernas verkliga inre hade vaknat där han hade 
farit förbi". Den goda, av Ormus proklamerade, ordningen för
vandlades till oordning: "Or.mus föreskrift stod väl ej till 
finnandes - men skön var rosen - i dess nya strimmor så 
ädelt skön ... " 

drig varit med om att skapa, blir 
man inte glad. 

Det förkastliga med "demo
kratiskt fungerande sammanslut
ningar" är inte att dom finns utan 
hur dom finns. Jag har deltagit i 
olika politiska sammanslutningar 
sedan 15-årsåldern och hur hopp
löst det än har varit ser jag det 
som en nödvändighet. Tyvärr 
är dessa församlingar trots andra 
förtecken i stort sett samma Or
musordningar med kollektivet 
bugande för SAKEN och dess 
karismatiska förgrund sfigurer. 
Varje församling sitt kallocain till 
försvar för sin institutionaliserade 
sanning med dess förkrympta 
människoideal, sin omvända pro
gressivitet: framtiden vilar i den 
som låter sig vanställas av De 
allmänt vedertagna värderingarna. 

Ariman lyckades med de natt
liga metamorfoserna fä de sorgsna 
människorna i Ormusstaten att 
återupprätta sin värdighet. M~d 
människor som själva värderar sm 
verklighet, som använder sin egen 
erfarenhet och kunskap skulle sä
kert "organisation och politik" 
fä en alldeles ny vitalitet. Du 
anonyma röst borde nog läsa 
lite mer förutsättningslöst och inte 
dra så långt gående slutsatser av 
några få uttryck i ett reportage. 
Jag vet att exempelvis uttrycket 
personlig erfarenhet är mycket 
anstötligt i vissa kretsar. Jerry 
Rubin sa en gäng innan han 
satte i sig det "terapeutiska 
smörgåsbordet": "Hur ska jag 
kunna säga jag älskar dig när jag 
överallt läser bilar älskar Shell". 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 Lt.Jl'ID 

Min första 
majspannkaka 
Som köksfilosof är det inte ofta 
jag kan göra personliga reflexioner 
i spalten, men idag kom jag i en o
sökt association från den kom
mande helgens aktiviteter att tän
ka på den första av de två kvinnor 
vid namn Maj, med vilka jag har 
haft djupare relationer. Hon kun
de laga underbart god maj spann
kaka. Till minne av henne rekom
menderar j ag en sådan till nu på 
söndag. 

2.5 dl vetemjöl, 0.5 tsk salt, 
6 dl mjölk, 3 ägg, 2-3 msk smör, 
1-2 små burkar majs. 

Sätt ugnen på 225 grader. 
Blanda mjöl och salt i en hög skäl 
eller tillbringare. Tillsätt mjölken 
litet i sänder och vispa till en jämn 
smet. Vispa i äggen. Rör i majsen. 
Smörj en längpanna väl. Häll i 
smeten. Grädda mitt i ugnen tills 
pannkakan fått gyllenbrun fårg , 
det tar ca. 20 minuter. Skär den i 
bitar. Garnera med röda flaggor. 

Fel i tidtabellen 
Några fel har tyvärr insmugit 
sig i tidtabellen, som kan leda 
till besvärligheter i helgerna: 
Landskrona saknar förbindelse 
lördag-söndag med tdg 1406-
140 7, 1412, 1418 och lördag 
med tåg 1402. 

Är du tjej och intresserad av att 
bo i kollektiv? Ring 13 39 59. 

BLASORKESTERN : Genrep in
för 1/5 blir det fre 29/4 kl 19 p å 
Palaestra. Särskilt v idtalad grupp 
äker till Ängelholm; appellmöte kl 
11 lö 30/4 dar. På kvällen lö 30/4 

. samling 20.30 i Folkets Park för 
spelning på valborgsmässofesten. 

Ork. 1 saml. kl 8.45 p å statio· 
nen, avfärd 9.08 til l Kr istianstad . 
Sammankallande : Gunnar Sand in, 
tfn 13 58 99. Ork . 2 sam l. 9.30 på 
Ciamenst orget f. avfärd till Hel
singborg o. Eslöv. Sammankallan· 
de Bengt Persson, tfn 11 14 54. 
Ork. 3 (sextett) saml. u tanför 
Grand Hotell kl 10. S am mankal · 
lande Ulf Teleman, tfn 14 57 14. 

Noter beställs av Olle T, tf n 
12 88 80. 

l Lund : Saml kl 13.30, avgång 
14 pil Clemenst orge t. Senare på 
em spelningar i Simrishamn och 
domkyrkan för vidtalade. 
VPK l F tränar kl 16 lö 30/4 p å 
Lerbäcksskolan (bra uppvärmning 
in f ö r valborgsmässafesten!) . 
VERNISSAGE 11 - 15 lö 30/4 p å 
»kryddloftet», S :t Gertrud i M al
mö, ö . Grevie estetlinje. Öppet 
14-20 2·6:e maj . 
APK har 1 :a maj -a rr. kl 15 p å lo· 
kalen, Trollebergsv. 31 sö 1/5. 
ZARANDONGA p å Smålands 
fre 29/4 kl 20. 

KOMPOL har möt e mä 2/5 kl 
19.30 p li partilokalen. Dagens po· 
litiska fråga: Centrumplanen. Obs! 
Kvinnorna har separat möte kl 20 
på partilokalen. 

VECKOBJ .. ADI~T 

Veckans redaktionsutskott ut· 
gjordes av Olle Teleman ~. Anders 
Emil son och Lars Borgstrom. 

Nästa veckas kontaktredaktö rer: 
Lars Bergström, tfn 13 19 75, och 
Olle Teleman, tfn 12 88 80. 

Säkert blev den goda ordningens 
genomarbetade handböcker i fält 
floran oanvändbara; utan kogni
tivt organiserade riktlinjer blev 
människor hänvisade till sina egna 
sensuella upptäckter av rosen. 
Läser Du "Ormus och Ariman" 
upptäcker Du kanske att Alm
quists visionära kritik griper långt 
djupare än våra vanligaste debatt
slogans som "föraktet för det ge
mensamma", "politikerföraktet" 
eller " föraktet för gemensamma 
mäl". Stycket handlar om hur det 
detaljreglerade samhället ställer 
sig suveränt gentemot individen, 
människan , som en ordning av 
Gud, som "en makt, som, obe
roende och utom människorna 
fattar och styr dem" (Ormus). 
Om man har glömt det kan man 
via Almquist fä en ljuvlig aha
upplevelse av det enkla faktum 
att vårt samhällsmaskineri inte 
fanns före människan, att vi fak
tiskt underordnas en konstruktion 
skapad av människor. Det är 
inte så alldeles tydligt att vi inser 
det i vårt dagliga liv. Att kyrka 
och stat genom tiderna lyckats 
inpränta i oss att deras arrnus
ordning är Den Enda, Goda och 
oundvikliga har inte gått via ge
mensamt samhällsbyggande eller 
gemensamma insikter utan med 
hot, förnedring och vapen. Men 
som vi str i svångremmens Sve
rige är väl inget så effektivt som 
att vädja till Det Allmånas Bästa. 
Den enskildas goda ställs mot allas 
goda som något absolut ofören
ligt. På den samhälleliga nivån 
måste individualiteten upphöra, 
varje liten rest av en vildvuxen 
människa måste socialiseras och 
ansas för jättekollektivet Det 
Allmänas Bästa. Och vi står som 
en gigantisk trädgårdsrabatt, 
beskäftigt tuktad av en osynlig 
trädgårdsmästare. Det är bara 
skurkfasoner och individualpjunk 
att inte vilja spara till pensio
nen havets bränningar eller för
middagsljusets vassa ilning, att 
inte förstå att förlägga sin vrede 
till solidaritetsaftnar och appell
möten. Som Almquist skriver : 

Sä är snart sagt vaije ord i vårt 1 1--------------...,j~------------
språk plundrat och varje begrepp 

"Den större allmänheten och 
naturen lydde, men tego. De vo
ro ej glada.» Med kollektivet 
neutrumdrog, det personlighets
förflackande, anonyma och 
tvångsmässiga medlemskapet i för
samlingar vars ordningar man al-

en inmutning och ett kännemärke 
för den eller den gruppen och dess 
ideologier. "Personlig erfarenhet", 
aha, den opolitiska svängen,. vips 
har du bestämt vad Cafe Anman 
står för . Jag använder uttrycket 
med den vetskapen. Det är mycket 
lustfyllt att röva tillbaka orden. 

På Cafe Ariman hoppas vi att 
alla frän husmödrar till svärdslu
kare ska kunna mötas. Så har det 
också varit hittills. Däremot har vi 
inte haft några förhoppningar om 
att åstadkomma någon vittgående 
samhällsförändring. 

Rem!e Tunbjer · 
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Första maj-läsning: 
Marx i Sverige , 79:-. 
August Palm, ur en agitators liv, 74:-. 
Axel Danielsson, politiska skrifter, 70 :-. 
C H Hermansson, socialism på svenska, 69:-. 

Sista chansen att köpa billig reselitteratur. 
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