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Budgeten 1984 
Lunds kommunstyrelse har haft sitt budgetsammanträde. Det blev en långdragen historia , som bör
jade kl 13 och var slut strax efter midnatt . Med ett så långt möte borde det funnits plats för utför
liga ideologiska och kommunalekonomiska inlägg och debatter. Men det blev inte mycket av den 
sorten. Partierna verkade spara på krutet till fullmäktiges budgetsammanträde i slutet av november. 

Nu blev det mest att vända blad 
i de många pärmarna och häftena 
och upprepa välkända krav och 
ställningstaganden från nämnder 
och styrelser. För att göra det 
hela ännu mera spännande dela
de kommunstyrelsens ordförande 
ut 20-25 sidor ny text på sarrl
manträdet. Innehållet var känt för 
borgare och socialdemokrater. 
När vpk och miljöpartiet skulle 
läsa det hela var det ingen som 
talade om. 
Kommunal utbyggnad 

Vi skall i detta nummer i kort
het presentara Vänsterpatiet 
Kommunisternas förslag till budg
get så som det lades fram i kom
munstyrelsen. Bakgrunden är 
denna. Vpk ger kommuner och 
landsting en central roll i landets 
ekonomi. Utbyggnad av kommu
nernas sociala och kulturella verk
samhet är nödvändig för att upp
nå målet. Arbete åt alla. Det är 
här inte frågan om arbete får 
arbetets egen skull, att vi tvättar 
varandras skjortor, .som borgarna 
ibland säger. Arbete med social 
service, omsorg om barn och 
gamla och kulturarbete är vik
tigt och meningsfullt och det är 
viktigt att det utförs under demo
kratisk kontroll och inte utläm
nas till de starkaste på den s.k. 
fria marknaden. 

Ä ven besparingar 
Detta hindrar oss inte att 

pruta på onödig byråkrati, lyx
verksamhet, skrytprojekt och 
försöka förhindra att man an
vänder kommunens pengar till 
stöd fö r redan gynnade grupper 
och enskilda. 

Vpk's budget innehåller olika 
typer av krav. Åtgärder som i 
första hand är avsedda att ge nya 
jobb i kommunen får stort ut
rymme. Vårt förslag innebär 250 
jo.bb mer än borgarnas förslag. 
Vi satsar på fasta kommunala ar
beten huvudsakligen inom om
sorgen och säger konsekvent nej 
till alla förs lag att ta bort jobb 
genom att införa s.k. uppehålls
tjänster. Vi satsar på tillfalliga 
insatser mot ungdomsarbetslös
heten. Beredskapsjobb, kurser och 
sysselsättning åt unga arbetslösa. 
Vi vill öka anslagen för utbild
ning av kommunens anställda 
och på så sätt släppa in vikan
er. Men vi anser att även de unga 

skall ha riktiga arbeten med av
talsenlig lön. Därför har vi som 
enda parti krävt att kommunen 
skall anställa en ung arbetslös 
till avtalsenlig lön för varje fem
tiotal kommunalt anställda. Vi 
kommer att ställa motsvarande 
krav på de privata arbetsgivarna 
i kommunen. 

Mer till kulturen 
Andra av våra krav är till för 

att motverka de senaste årens 
reallönesänkningar. Vi anslår pen
gar till hyresstopp i kommunala 
bolaget. Det får alla hyresbetalare 
glädje av. Vi föreslår ökat bostads
stöd till pensionärer och barnfa
miljer. Oförändrad barnomsorgs
taxa och biljettpris pa bussarna. 
Kulturen får sitt genom satsning
en på Kulturmejeriet men också 
genom våra förslag om mer peng
ar till bibliotekets bokinköp, ökat 
stöd till kulturföreningar och 
konsthallen. Och vi vill att musik
och teaternämnden skall låta 
barn och ungdomar t.o.rn. 17 år 
gå gratis på musik och teater. 

Besparingar gör vi genom att 
ta bort tre kommunalråd, kom
munens organisationsavdelning 
och pruta på representation och 
turistverksamhet 

Vi tycker att det är onödigt att 
Lund betalar ca 13 miljoner till 
det onödiga Bolrnenprojektet, att 
bröderna Paulsson på Grand skall 
betala mer i hyra och att kommu
nen inte skall ge pengar till privata 
skolor, daghem och aktiebolag. 

Det mesta är som framgått gam
Ja goda Vpk-krav. Helt nytt för 
året är att vi vill anslå l m il j kro
nor till pedagogiska åtgärder i sko
lan för att hjälpa barn från arbe
tarklassen och invandrarbarn. 

Överlikviditet 
Den totala kostnaden för våra 

förslag ligger på ca 30 milj. kr 
mer än majoritetens. För detta 
behövs ingen höjning av kommu
nalskatten. Genom att minska 
kommunens likvidi tet, Lu nds 
kommun är enligt regeringens 
sätt a t t räkna överlikvid med ca 
75 milj. kr. , kan våra förslag ge
nomföras utan att lundabornas 
privata konsumtion behöver min
skas genom höjd kommunalskatt. 

Oversätter man våra krav till 
höjning av kornmunens skatt 
innebär de 87 öres höjning. Men 
den behövs inte för att klara 
Lunds ekonomi under 1984. 

Rolf Ni/son 

Cirkus i nämnd 
Det tycks ha varit ett minnes
värt möte i fastighetsnämn
den i m åndags . SDSs rubrik 
talar om "full cirkus" och Per 
Lundgren (s) säger i samma 
tidning: "Rune Linder (fas
tighetschefen) var i affekt -
det var vi allesammans." 

Den stora fr~gan för kvällen 
var ju den om Ostra Torns by, 
vars fortsatta utveckling VB be
handlar på annan plats. Men vid 
sidan av den gjordes vad man kan 
tolka som intressanta markering
ar. Sålunda utsågs David Edgerton 
(vpk) till kom munens represen
tant i styrelsen för kollektivhus
föreningen Slottet. 

Det är säkert ett utmärkt val 
- han lär redan nu i veckan ha 
träffat representanter för före
ningen. Men det intressanta är att 
socialdem ok ra tern a tycks ha rös
tat för honom. Innebär det början 
till ett upprivande av deras över
enskorn rnelse från förra hösten 
om att borgarna skulle få alla ord
förandeposter och liknande, eller 
är det bara ett lokalt missnöje 
med moderaterna, som ju låtit 
Lennart Ryde missköta flera lik
nande uppdrag? 

Det andra är att centern la ner 
sina röster när det gällde om Ru
dolf S teinerskolan skulle få överta 
Hardeberga säteri. Formellt lär 
det ha nämnts en jordbruksp oli-

Världssvälten 
Den 17 okt. var det den tredje 
Världslivsmedelsda~en , speciellt 
uppmärksammad vid FAO-hög
kvarteret i Rom (FAO=FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisa
tion), där. man för vilken gång i 
ordningen kunde konstatera att i 
tredje världen svälter massorna 
medan i de rika industriländerna 
allt större matberg skapar växande 
politiska och ekonomiska svårig
heter. 500 miljoner människor har 
idag för litet att äta. 

Chefen för F A O, Edouard 
· Saouma påpekar i en rapport att 
svält inte är något nytt , det har 
alltid funnits i mänsklighetens his
toria. Men det har alltid rört sig 
om parenteser på grund av miss
väx t eller krig. M en ·i vår tid har 
svälten bli vi t en konstan t del av 
verkligheten för massor av män
niskor. Enda lösningen på sikt är 
att u-länderna ökar sin matpro
duktion, men politiska, sociala 
och ekonomi*a förhållanden 
lägger hinder i vägen för den nöd
vändiga utvecklingen av jordbru
ket i t . ex. Latinamerika. Saouma 
framhåller även att flertalet av de 
fattiga, upp till 80%, finns u te på 
landsbygden trots att det ofta är 
storstadsproletariatet som mest 
uppmärksammas. Småbönder och 
lantarbetare har i nästan alla tider 
svultit ihjäl i tysthet.· 

En massiv hjälp till självhjälp 
måste i-länderna och de interna
tionella biståndsorganen ställa 
upp med om fårändringar ska 
komma till stånd. Signaler från de 
rika länderna, och även helt nyli
gen från Sverige, tyder dock på 
en utveckling åt motsatt håll. Bi
ståndspolitiken blandas allt oftare 
ihop med en affarsrnässig inställ
ning. Om den politiska viljan sak
nas, och det gäller både i-länder 
och u-länder, kornmer aldrig 
världssvälten att kunna utplånas. 

tisk princip, men det är också be
kant att den lokala centern är 
skeptisk till den antroposofiska 
skolverksarnheten. Det är inte rno
derpartiet, så detta kan lundafol
ket inte säga alltför högt, men här 
fann man kanske ett sätt att visa 
sin mening. 

gr 



\A7~~~ ~~.~,~.~,~,~d soul ~~]\"'j':' l mslag 1 tidsandan och till dem 
-

1 
'--- " hör, tycker jag, erkannandet av ~ 

USA UT UR GRENADA! att människan också består av en ' 
kropp värd att vårda och glädjas 1 

åt. Formerna för detta kan man 
Bestörtning och upprördhet , de ·T · l r orden täcker in vad många känner va Ja, SJä v vill jag säga några upp- " 

inför USA :s invasion av det lilla skattande ord motionsgymnasti-
landet Grenada. med en krigsmakt ken i Gerdahallen. Den bedrivs 
på ett par hundra milismän till sitt i Lugis och universitetets re~P, 
f~rsvar. Den tragiska utvecklingen men är Öl,?pen för alla för en lag 
pa on med milttarkuppen u"" sum~a, sa det är inte längre nå-
mordet på premiärminister Bishop got a ademtskt privilegium. 
i förra veckan, gav USA de argu- Exercis I 
ment man ansåg sig behöva för 
att våga genomföra vad man Jag vet inte hur ni andra hade 
länge önskat , en invasion som ut- det med skolgymnastiken - själv 
gör ett effektivt stopp för den tyckte jag den var för jävlig och 
pr9gressiva utvecklingen i landet. hatade dessa bockar och bommar 

An så länge kan m an bara speku- och reaktionära reservkaptener 
lera i vad som låg bakom militär- som drillade oss i Exercis l. Det 
kuppen. Klart är emellertid att tog tid att komma över och när 
qen innebar en utveckling som d~t s~edde var det genom en mig 
lag duekt l Reaganadministratio- narstaende dam. Hon talade sig i 
nens intresse. Denna var inte forsta hand varm för Kerstin 
heller sen att utnyttJ·a tillfallet. Andersens gymnastik, men trod

de att Bertil inte var så dum 
Invasionen av Grenacta u t gör han heller. J ag gick till Palestra en 

bara en del av Reagans krigiska k 1 · 
politik. Samtidigt fortsätter det u en vmtermorgon nån gång på 
amerikanska stödet till Contras i sexti talet. helt N" Där mötte mig något 

1caragua. I Libanon fortsätter ny tt. Till tonerna av dönande 
USA sin militära uppladdning för popmusik kunde man hoppa om-
att rädda Gemayels högerregim kring, springa några varv, sträcka 
och i Västeuropa kommer snart på sig och tänja här och där allt 
Euromissilerna att placeras ut , i en omfattning som man ~alde 
trots allt starkare protester. själv. Borta var disciplinkraven 

Läget ser mörkt ut. Men just 1 d 1 
därför är det av desto större be- oc l e o ustiga redskapen, man 
tydelse att radikala människor fick vänliga uppmaningar på karls-
inte ger upp. Centralamerikas kronitiska att inte ta i för myc-
'" lk ket och ibland fick man ta pulsen 
,o behöver vår solidaritet. Vi på sig själv på ett betryggande och 
behövs alla i fredskampen . Vi nästan vetenskapligt sä tt. 
som är _unga måste ta upp Det var mycket skönt, efteråt 
kampen for vår rätt till ett liv i fanns det bastu och man kom ut 
Europa och för solidaritet med på Sandgatan vid niotiden på mor-
våra kamrater i andra delar av · · h h b h världen. gonen ros1g 1 yn oc e agligt 

o varm, fullt beredd att springa bar-
Vänstern mas te ge sig ut på fota i snömodden till jobbet. Och 

gator och torg och ropa det så lustbetonat har det fortsatt att 
gamla slagordet: KROSSA 
USA-IMPERIALISMEN! vara, sedan Palestra brann på 

Gamla semmar1et, och num era 

Demonstration lördag se sid. 4! 
alltså på Gerdahallen. 

Seychellerna i Lund 
Ah.örarna_ samlades ~edan Ingemar Svebring hällde upp en 
gron na twna.ldryck 1 cocktailglasen . När alla bänkat sej och 
sorlet had_e solinat befanns det att nästan fyrtio personer hade 
komf!ll · t1!l Svensk-seychelliska vänskapsförbundets hö~tmöte . 
Inte 1La_ na r man betänker att Seychellerna , den socialistiska 
or~pubh_ken u te i Indiska oceanen, bara har 65 000 invånare, 
mmdre an Lunds kommun. 

Man kan hysa vänskap med 
Seychellerna av olika skäl. 1 sam
lingen fanns bistandsarbctart'. or
nitologer, g l olwtrott~rs och socia
lister men naturligtvis jven perso
ner som förenar flera av de egen
skapern~. Det giilkr ini<.' minst 
förbundets stiftare och onlföran
de, Seycheilernas wcn~k~ konsul 
förf a tiaren B~ngt Sjögren. ' 

National Youth Service 
För kvällen fanns ett markant in
slag av ungkommunister, men så 
var också kvällens huvudtalare 
KUs förbundsordförand e Steilan 
Hermansson . Stellan har besökt 
Seychellerna tre gånger varav två 
som ledare för små svenska ung
domsarbetsbrigader. 

Det som brigaderna har arbe
tat med _()ch som var det egentliga 
amnet !or Stellan Hermanssons 
föredrag var Nat!onal Youth Ser-

VICe, en tvaang pabyggnao pa d~n 
nioariga grund skolan, som numer:J 
samlar cirka nittio proce-nt av den 
seychell iska ungdomen NYS är 
en viktig och inte min st av presi
dent Rene sjä lv omhuldad verk
samhet. Förutom undervisningen i 
traditionella skolämnen har insti
tution en viktiga ideologi ska sy f
ten och inslag. Mycket av ramen 
förefö ll bekant för en svensk med 
erfa renhet av värnplikt: ett kollå
tivt liv i ett slags trevliga kaserner, 
stor vikt vid ordnmg och disciplin. 
få hemresor, skoluniform efter 
engelskt mönster. 

Ideologisk fostran 
Den ideologiska fostran går ut pa. 
som Stellan Hermansson uttryck
te det, att få ungdomarna att lära 
sej ta ansvar för sej själva, sitt liv 
och sitt land. Teori och praktik 
intregreras på ett sätt som aldrig 

{!ymnastik och politik 
An sen då, säger läsaren, vilket 
allmännare politiskt intresse har 
det här. J o, ett betydande, vill jag 
hävda. För det första gäller det 
vem som ska få tillgång till så
dana möjligheter - själv är jag 
privilegierad att kunna gå på mor
gonen innan jobbet. Det satsas 
>LVHl >UllliiiUI pengar J Qet här 
landet på idrott, men jag är inte 
säker på att det sker på ett sätt 
som kommer folkhälsari till del. 
Boven i dramat är i regel elitid
rotten. 

Gå ner till Högevallsbadet och 
försök att få simma några hundra 
meter. Du motas bort till någon 
udda bana där motionssimmarna 
får trängas, medan huvuddelen av 
bassängen är reserverad för Posei
dons simmarbroilers som ska ha 
sina dagliga flertirnmarspass. In
nan du går ut och trängs i de un
dermåliga omklädningsrummen 
och den taskiga bastun kan du be
grunda takhöjden över hopptor
net, en aff<ir på några miljoner 

som fixarna i fritidsnämnden 
byggde för att kunna stoltsera 
med några olympiakandidater i 
simhoppning. Har du barn kanske 
du vet något om mönstret där 
först illa är välkomna och allt 
är mycket roligt i pingisen/hand-

o'----20'---...J40 1un 

lär bli mÖJligt i Llen svensKa sKo
lan, trots alla proklamationer: 
eleverna odlar sina grö nsake r, la 
gar sin mat, städar sina lokaler 
hjälper ocksa till att bygga sin~ 
hus - det finns ett stort nationellt 
byggnadsprogram och husbyggnad 
är ett viktigt inslag i schemat ' 
J ordbruksarbetet och fisket ger en 
naturlig kontakt med det arbetan
de folkets villkor och fostrar till 
den anda av _ nationell sjä lvförsörj
m ng som måste vara viktig i ett li
tet och geografisk t isolerat land . 
Den andan underbyggs genom 
sa tsningen på den folkliga , tidiga
re undertryckta kreolku lturen och 
på kreolspråket. 

bollen/ fotbollen, men hur det 
snart är mycket få som platsar. 
Det skulle kräva rejält undersö
kande journalistik att belägg på
ståendet, men jag är övertygad om 
att stora mängder pengar som 
kammas in på stöd till ungdoms
och breddverksamhet läggs på 
ehten. 

J ag säger inte att elitidrott inte 
bör finnas, bara att det är en helt 
annan sak än motionsverksamhet 
och att det är den senare som är 
den viktiga. Mina åsikter på den
na punkt har faktiskt påverkats 
av Bertil Andersen, som vet vad 
han talar om i båda fallen,och 
som dussintals år innan det blev 
på modet med jogging och gym
ping och bodybuilding kämpade 
för en bred motionsverksamhet 
och visade hur en sådan kunde 
organiseras. 

Mer rosa benvärmare 
I höst har det f.ö . skett en 

stor förändring i motionsgym
nastiken genom att all verksam
het nu ger plats för både killar 
och tjejer. Det har varit en stor 
vinst - man blir så egendomligt 
upprymd av att se lite rosa ben
värmare och pannband. Bertil 
har fräschat upp flera gamla trå
kiga rörelser, klappar lite ryt
miskt med händerna ibland och 
hjälper gärna yngre kvinnliga del
lagar n!i_r skivstängerna blir för 
tunga. Annu har han dock inte 
hörts säga »Braah, det är braah». 

Det är alltså mycket som ta
lar för motionsgymnastiken. Du 
gör en progressiv politisk insats 
genom att gå dit - är vi tillräck
ligt många kan inte de gamla van
liga tennis- och badmintonmata
dorerna ta över våra utrymmen. 
Men inte nog med· det. Med din 
förbättrade kondition får du ett 
fysiskt och moraliskt övertag 
som kan användas till mycket. 
Man känner si& så genomsund 
så man kosta pa sig de mest o
trolig~ orgier. Själv förlägger jag 
dem till kommunalpolitiken, men 
det ges ju också andra möjlig
heter. Lucifer 

INDJSKA OCEANEN 

Öar att längta till 
National Y ou t h Service var alltså 
kvällens huvudämne, och ba ra in
direkt belystes i fa rgbilder och 
diskussioner Seychellernas egen
skap av turistiska paradisöar, 
spänningarna i ett sam hälle med 
stor arbetslöshet parad med starka 
förväntningar och det yttre hotet 
- antisocialistiska exilseychellia
ner har en trygg bas i Sydafrika. 

l alla fall !!reps man av län!!tan 
dit. Och no!! är det lätt föi" en 
lundabo att ·kän na sympati med 
ett vänligt land som inte är större 
än den egna kommunen. 
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Pierre Schori i Lund 
»Sverige är en del av en värld av oro»-så var rubriken på ett off
entligt möte häromveckan med Pierre Schori, kabinettsekrete
rare på UD, tidigare i flera år SAP :s internationelle sekreterare 
med Latinamerika som specialområde . 

Hans fö r två år sedan utkomna 
»l orkanens öga» har väl många 
läst, en behändig sammanfattning 
av de centralamerikanska länder
nas problematik. Lunds arbetar
kommun var arrangör av mötet. 
En anslående spotligh tbclyst 
röd fanborg dominerade scenen 
i Fäladsskolans aula och röda 
rosor prydde talarstolen, som 
dock av någon anledning befann 
sig i halvdunkel. Men Schori är 
ju numera »känd från TV» så 
identifikationen torde inte ha 
vållat några större problem. Pro
blem hade däremot arrangörerna 
haft med stavningen av gästens 
namn som misshandlats å det 
grövsta på affischerna. 

Syftet med Schoris anförande 
var tydligen främst att klargöra 
re~eringens politik i nedrustnings
fragor, värnande! om vår neu
tralitet etc, säkert till de många 
närvarande latinamerikanernas be
svikelse, de hade nog väntat sig 
några fler kommentarer till hän
delseu !Vecklingen i Centralam e
rika . Men under frågestunden 
efteråt togs skadan delvis igen. 
Schori erinrade om de enorma 
kärnvapenarsenaler som stor
makterna har till förfogande. Till
sammans motsvarar de 1.245.000 
Hiroshimabomber. Sedan andra 
världskriget har 120 krig ägt rum 
u !anför Europa, i slagskuggan av 
supermakternas maktkamp. Den 
eu ropeiska kolonialismen är ida_g 
så gott som ett avslutat kapitel , 
nu är det öst - väst som på 
alla kontinenter. 

FN, som torbjuder stöd at väp
nade förbands sabotagehandlingar 
på främmande territorium. 

De fyra demokratierna Mexico, 
Venezuela, Columbia och Panam a 
har gemensamt utformat ett freds
traktat för den Centralamerikan
ska regionen, innebärande demili
tariserade zoner, bort med mili
tära rådgivare etc. De fyra länder
nas arbete får fred i området 
stöds av 17 latinamerikanska 
länder, av FN :s generalförsam
ling och av flera europeiska re
geringar. (samma kväll som Scho
ris anförande tillkännagav Nica
ragua en fredsplan liknande de 4 
ländernas med förbud för ameri-

Nägot ingripande frän FN är inte 
att räkna med: de centralameri
kanska problemen kommer aldrig 
upp där, man vet på förhand att 
veto kommer att stoppa deras 
behandling, liksom fallet var med 
Tjeckoslovakien och Vietnam. 

Schori kommenterade även det 
uppm ärksammade uttalandet från 
Socialistinternationalen där Nica
ragua uppmanas att vidta en rad 
olika åtgärder,bl a anordna fria 
val. Detta har uppfattats som en 
otillbörlig inblandning i lande.ts 
inre angelägenhetl(r. Schon for
klarade att uttalandet endast 
återgav en privat uppfattning hos 
ett fåtal av Socialistinternationa
lens styrelsemedlemmar, att So
cialistinternationalen inte stod 
bakom det och att det hela enligt 
hans mening var uppförstorat av 
pressen. 

Flyktingar från flera latinam c-
- rikanska länder, t ex Argentina 

och i vi ss mån Chile, får nu lov 
att å tervända hem. Sverige ger 
dessa flyktingar ekonomisk hjälp 
till hemresan. Men även under 
den första tiden i det gam la hem
landet är de återvändande flyk
tingarna i behov av stöd . Det kan 
ta tid innan de upparbetat 
kontakter, återfunni t" sina släk
tingar och framförallt skaffa t ar
bete. Regeringen u treder därför 
frågan om utsträcka det ekonomi
ska stödet till att gälla även vi ss 
period i det gamla hemlandet. 

!Je signaler som nyligen kom
mit från delar av regeringen om 
att Sveri~e skulle minska sitt u
landsbistand föranledde en åhö
rare att plädera för att en sådan 
minskning inte fick komma till 
stånd. »Jag delar din uppfattning». 
var Schoris lakoniska kommentar. 
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I äppletid er: 

CHUTNEY på svenska 
Äpplekaga och äpplamos i all ära 
men mer spännande är nog chut
ney med äpplen som huvudingre
diens. Chutney är en sorts kryd
dad sås som passar bra till allehan
da kötträtter. Indisk chutney kan 
vi köpa i affarerna. Den är ofta 
gjord på mango och finns med va
rierande styrka m en alltid till gan
ska högt pris. Med detta recept 
kommer man billigare undan. 

l kg äpplen 
1- 2 gula lökar 
2 dl vinäger 
5 dl socker 
l dl russin 
l msk senapskorn 
l bit ingefara 
2 krossade vi t! öksklyftor 
(3 tsk curry) 

Grovhacka löken. Skala, kärna ur, 
klyfta äpplena. Koka försiktigt 
upp äpplena med vinäger, lök, 
socker. Tillsätt russin, senapskorn, 
ingefara, vitlök och ev curry. Ko
ka under omrörning tills sockret 
smält och äpplena mosat sig. 

Insändarpolicy 
· Trollis svar i förra veckans VB 
blev tyvärr lite stympat. Redak
.tionen sa g sig tvungen att korta 
ner insända ren utan att tala med 
författaren. Som andra tidningar 
fö rbella ller redaktionen sig rät ten 
att korta ner in sänd~re . Vi kom
mer dock att försöka kontakta 
skribenten i fort sä ttningen . 

T roHisdebatten kommer att 
fort sä tta i kommande nummer. 

R ed 
l Centralamerika har det skett 

en återgång till den gamla kanon
båtsdiplomatin. USA söker mili
tära segrar men går mot politiska 
nederlag. Mot Nicaragua för man 
ett smygkrig, där man ger stöd å t 
hemliga sabotageal<tioner. Helt i 
strid mot 197 4 års resolution 

kansk hjälp till motståndargrup- ..---------------._ ____________ _ 
per i Nicaragua men också förbud Vpk IF o"" d ch .. ve tyr 

Filosofisk 
kriskonferens 
Den gångna helgen arrangerade 
VPK-Malmö tillsammans med 
ABF en konferens om ekonomi 
och sysselsättning under rubriken 
Krisen - och vägen ut ur den. Ett 
väl komponerat ,Jiogram och en 
rad väl kvalifir ~rad e talare hade 
lockat bor tå t ,mndratalet förvän
tansfulla kamrater till Amiralen i 
Malmö. 

Många kloka ord hann under 
dessa två dagar sägas om krisens 
orsaker och verkningar, om sam
bandet mellan krisens karaktär 
och borgarklassens attacker mot 
arbetarklassens politiska och fack
liga positioner, om de ekonomiska 
myter som styr vårt tänkande, om 

för Nicaraguas påstådda stöd till :S en 0 3 fl 
vänstergerillan i" El Salvador.) 
Schori bedömde det så att de t 
aldrig förr har varit så stora möj
ligheter till fred - om USA ställer 
UI:>P på det första fredstraktatet. 

hur och varför dessa upprätthålles 
och mycket mera. Jag tror, att vi 
som var där lärde oss en hel del 
och jag tror inte, att någon som 
ägnade lördag och söndag åt detta 
ångrade sig. 

Men tyvärr blev den här kon
ferensen som så många andra lik
nande. Den blev i marxsk mening 
alldeles för filosofisk. Man analys
erade och förklarade men berörde 
sällan den svårare frågan om hur 
vi förändrar. Man behandlade kris
en men knappast vägen ut ur den. 
Föga sades om hur vi skall kunna 
byta ut paroller som "100 000 
nya jobb" mot en alternativ kri s
politik, om vilken den möjliga so
ciala basen för en sådan politik är, 
om vilka nya institutioner som 
kan och måste utvecklas, om vil
ken teknologipolitik vi skall be
driva och så vidare. Någon gång 
får vi nog rörsöka ge oss i kast 
med det också. 

Lasse Svensson 

Nästa vecka kommer vi m ed ett 
ref erat från konferensen. 

Löven har börjat falla och 
fotbollen är över för vpk IF. 
Förra säsongen slutade med 
serieseger i div I och II för de 
två korplagen, som vpk ställer 
upp med. I år har det inte gått 
full t så bra. 
Vpk 2 har placerat sig på fjärde 
plats i tabellen , medan vpk l 
hamnat som trea bakifrån, i sam
ma tabell. Det innebär spel i div 
Il nästa år, eftersom fyra av de tio 
lagen i div l åker ner. Det är alltså 
en hård kam p för tillvaron i den 
högsta divisionen! Många i vpk l 
tycker att det ska bli skönt att ta 
igen sig i den lägre divisionen. 

Den traditionella inomhusträn
ingen på Lerbäcksskolan har i år 
bliv"t något fördröjd. Start sker 
först lördagen den 12 november 
på den vanliga tiden, dvs klockan 
16. Tyvärr missar man därvid den 
engelska fotbollen, men det är 
inget att göra å t. 

Y ddingeloppet 
l väntan på att träningen ska börja 
kan man nu på söndag springa Yd
dingeloppet med start kl 11.30 i 
motionsklassen. Det är 12 kilo
meter skogsstig kring Y ddingesjön. 
Tyvärr har väl inte vpk:s motions
löparstall varit så aktiva man kun
nat hoppas. Visst sågs Rolf Nilson 
springa segerundan och visst har 
Sven-Hugo Mattsson gjort bra ifrån 
sig på S:t Hans backa_r, men nog 

hade man hoppats på en större 
bredd. Var har Lasse Svensson, 
Tarcisio Bommarco, Sven Bertil 
Persson och alla andra löften hål
lit hus i år, och när tänker Tapio 
Salonen göra sin debut? Nå, Sven 
Bertil ska i alla fall springa Skan
neloppet den 6 november, får
mäler ryktet. 

Gympa 
Annars är det väl mest gymnastik
en i Lugi :s regi som lockat flest 
vpk:are till organiserad kropps
rörelse. Och det är inte underligt , 
ty den moderna svängiga gympan 
ger verkligen mycket av livsglädje; 
särskilt i år när män och kvinnor 
har integrerats. Lägg därtill att två 
landslagstränare tillhör Lugi: s led
arkader, så förstår man att gym
pan har en speciell kvalitet i Lund. 
De verkliga veteranerna från vpk
leden är Sten Henriksson och 
Finn Hagberg: de tillhör närm
ast inventarierna. Den senare blev 
för övrigt inofficiell maraton-gym
pamästare i lördags genom att hål
la igång sju timmar i sträck. Enda 
"skadan" blev två finnar på väns
ter knä. 

För övrigt lär det i vpk IF .s re
gi · förekomma såväl handboll som 
badminton och bowling men ef
tersom organisationen är ganska 
svampig, utan ledare osv, så har 
redaktionen ingen kunskap därom. 
Men hör av er ni som vet! 
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DUBBLA BUDSKAP 
J ag deppade. 

- Vänsterns väg är nederla
gens, suckade jag. Barsebäcksver
ker kör för fullt, Tempos p-hus är 
byggt. Nu verkar det som om sla
get om kabelteve är förlorat: para
bolantennerna är uppe och tele
verket har öppnat en stor butik 
mitt i Lund. Folk lyssnar inte pa 
våra goda argument. 

- Felet, sa Gustaf, med väns
tern är att den inte har förstand 
att anpassa sina argument efter 
konjunkturen. Inte gardet att rya 
om "farah för ett amerikanskt 
livsmönster" när allt amerikanskt 
är inne. Tänk i stället så här : vad 
är det som är ute mest av allt? 

-Du menar . . . ? 
- J ag menar, sa Gustaf. att 

man ska utnyttja att en av anten
nerna är tänkt att ta in program 
frän DDR. Nat land som är mer 
ute har jag svart att tänka mej . 
Vpk bör alltså utanför telebutiken 
placera en person som bar pa ett 
plakat med texten NEJ TILL 
OSTTYSK KOMMUNISTPROPA
GANDA - NEJ TILL KABEL
TV! 

-Det låter faktiskt rimligt, sa 
jag. 

- Visst, fortsatte Gustaf. Me
toden kan tillämpas i många andra 
sam manhang. Vem bryr sej om 
Västra R ingen annat än en hand
fu ll ömsinta småfågelsvänner? Bi
lar är Inne nuförtiden. Parollen 
bör därför lyda BILARNA SKA 
VARA I STAN - INTE UTE PÅ 
ÅKER N! 

- Men jag vill inte ha bilar i 
stan heller, kved jag. 

- D• .. nh-:ter, här finns de ju 
redan, 0ch rle bekämpas effekti
vast genom individuell småterror. 
sa Gustaf som lär ha tvåtusen av
brutna rad ioantenner på sin bal
kong. Och ta detta med kollektiv
trafiken, ett ord som naturligtvis 
skulle vara bannlyst i individualis
mens tidsålder - folk får associa
tioner till kollektivjordbruk och 
elaka fol kkommissarier med knut
piska. Nej, kör i stället med DET 
SOM ÄR BRA FÖR SAAB-SCA
NIA ÄR BRA FÖR LUND -
KÖP FLER BUSSAR! 

- Men många av våra med
lemmar och sympatisörer kan nog 
bl i villrådiga, invä nde jag blekt. 

- Ja, medgav Gustaf, men då 
får man slå dom i huvudet med 
Lenin. Den mannen var inte nådig 
mot dom som in te förstod dialek
tiken. Men förres ten, det är kan
ske ingen bra m etod. Lenin är ute 
hås vpk-are som h ar läst Arvids
son/ Berntson . Men Mao går bra, 
det där om att >imm a som fisken i 
fo lkhave t. Många i vänstern är 

Vad händer i 
Afghanistan? 

Onsdagen den 2/ Il kl 19 i Medel
tidssalen på Folkets hus talar 
journalisterna Jan Nylander, SDS 
och Håkan Hermansson, Arbetet 
sam t f d rektorn vid tekniska 
högskolan i Kabul Shirin Sher
del om läget i Afghanistan. 

Bada journalisterna har uppe
hållit sig hos gerillan i befriade 
områden inne i Afghanistan. Jan 
Nylander är med största sanno
likhet identisk med den väster
ländske journalist som för en 
tid sedan blev utpekad för »spi
oneri» av de afghanska myNdig
heterna. 

Arr. är den i Lund nybildade 
Afghanistankommitten. Fr.o.m. 
den 31/10 och tre veckor fram
över visar kom. ocksa utställ
ningen »Afghanistan ockuperat» 
på stadsbiblioteket. 

Den som vill komma i kontakt 
med Afghanistankom. i Lund kan 
vända sig till Hans Wallengren 
te! 14 43 Il eller Stig Lennart 
Godin te! 13 35 81. 

grundligt trötta på att alltid vara i 
opposition. De vill säga populära 
saker. Därför är det så genialt med 
J örn Svenssons och V pk Skanes 
nya paroll NEJ TILL LÖNTA
GARFONDER! 

- Det där har du fått alldeles 
om bakfoten, sa ~ag skarpt Läste 
du inte dementin. 

-Jag läste rubriken. och ingen 
normal tidningsläsare läser mer, 
fastslog Gustaf. Sannerligen. Jörn 
Svensson är en man som kan sin 
Hegel och sin Len.in och har för
stått betydelsen av dialektik och 
dubbla budskap . Mera sant! 

Grr 

PS 
Jag beklagade mej hos min vän 
förläggaren över att VB okritiskt 
gjorde reklam för APKs möte där 
en sovjetisk katedermarxist skulle 
tala om Marx. Kunde han inte gå 
på mötet och skriva ett kritiskt re
ferat? 

- Icke, sa förläggaren, jag har 
hört professor Pankav förr och 
skriver inga referat från hans före
drag. Inte heller skulle jag referera 
en match med "Lillen" Eklund . 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJI'iD 

~~., 
1ANSLAGET 
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studiecirkel om Centralamerika 
för »nybörjare» startar i nov. 
vecka 45. Arr. av Stödkom. 
för centralam. folk. Anmälan 
och inf. Kenny te! 046/ 14 
76 78. 

Barnpassning önskas at Anya 3 år 
torsdagar 14-17, fredagar 13 .30-
16.00, ev. även onsdagar 15 .00-
17.00 under november månad, 
ev. längre. Victoria, Kungs Os
cars väg, te! 12 90 17 ___________ , 

»DE MJUKA PAPPORNA)) 

Möte 31 / 10 kl 19.00 i stads
bibliotekets studiecirkelrum L 
Birgitta Jarup (Rita Lilje
stöms medarbetare) från soci
alhögskolan ·i Göteborg inle
der. Diskussion efteråt. 

SKV arrangerar _______ .... __ _ 
K vinnacentrum 

Kvinnocentrum far besök från 
Kvinnohuset i Göteborg Iörd 
29/10 kl 15. Göteborgskvinnor
na kommer att informera all
mänt om Kvinnohusets . verk
samhet och speciellt om den 
kurs för arbetskisa kvinnor som 
funnits i tre år på K vinnahuset 
i samarbete med . Göteborgs 
Folkhögskola. Vi fårs se utställ
ning och diabilder från verksam
heten. Alla kvinnor är hjärt
ligt välkomna till det öppna 
mötet på Kvinnocentrum, ö. 
Martensg 10. Vi lyssnar dis
kute rar och dricker kaffe till
sammans. Om intresse finns 
fortsätter vi samvaron på kväl
len under lite festligare for
mer. Välkomna! 

Möte om 
fondfrågan 

Fondfrågan är en av höstens 
stora politiska frågor. Hur kom
mer vpk att agera i riksdagen? 
Vilka möjligheter har partiet 
att öva inflytande över utform
ningen av fonderna? 

Kring detta anordnar vpk i 
Skane ett möte för medlemmar
na. Inledare: Jörn Svensson. 
Tid: onsdagen den 2/ Il kl 19. 
Plats: Ungdomens hus, Sällskaps
salen, Skolgatan Malmö . 

-----------DEMONSTRA TION 
FÖRGRENADA 

stödkommitten för Central
amerikas folk manar till soli
daritet med Grenadas fo lk och 
anordnar demonstration mot 
den amerikanska invasionen . 
Lördag 29/10. 
Samling på stortorget kl 11.30 ·- ----- ----· 

studier 

studierna kring ideologisk offen
siv ons 2/11 kl 19.30 på vpk
Iokalen Bredg 28 2:a vån. studie
brevet »Borgerlig ideologi och so
cialistisk idekam p». 

KU's STUDIER om ideologiska 
offensiven, tredje brevet »Fred 
och internat ionell rättvisa», in 
ledare Göran Pegert . 3.1 1 kl 
19 på lokalen. 

~ 

KONFERENSEN OM »SPRÅK 
OCH KÖN» 29 oktober är in
ställd pga sjukdom. 
VECKOTIDNINGEN LIBERA
CION firar sitt tva-årsjubileum 
med kubansk musik av Grupo 
Moncada från Kuba. Rumba, sa l
sa och latinamerikansk mat utlo
vas. Den 3 nov kl 19 på Moris
kan i Malmö Folkets park äger 
det hela rum. Biljetter genom 
Skådebanan. 
BLÅSORKESTERN: 
sön 30/10 kl 18-19. Ordinarie rep 
kl 19-21. 
BRÄNDA BARN : lokalt band, 
Smålands 29 / 10 kl 22. 
CENTRALAMERIKA: studiecir
kel för nybörjare startar i nov, 
vecka 45. Arr . av Stödko m . för 
Centralam. fo lk. Anmälan ti ll 
Kenny te! 0 46 / 14 76 78 . 
KU:s INTERNATIONEL LA 
GRUPP: träffas på KU-Iokale n kl 
19 må 31 / 10 för att disk utera 
kommande verksamhet . Alla in · 
tresserade välkomna! 
KV~ SÖNDAGSFÖRELÄS
NINGAR: 30/10 kl 16 i Stads
bibl hörsal, Bredg 3. Docent 
P. Meurling talar om Forsknin&s· 
information i USA - intryck fran 
en resa. 

PLEKTRUM Sir Roland Hanna 
1.11 kl 19.30, Konsthallen. -
Doudou Gouirand-World Music 
Company 3.11 kl 19.30, Konst
hallen . 
KON8THALLEN Idag fredag ve
nissage på Jazz i Skåne. Scaniazz, 
Nexus, Leffe Been spelar kl 19. 
Fri entre. Knut Grane utställer. 

Kompol har möte må den 31/10 
kl 19.30. Interna diskussioner. 

»Flyktingar från Guatemala)) heter 
en utställnin~ på Lunds stadsbib
liotek som pagar oktober ut. Den 
är gjord av arbetsgruppen för 
Guatemalas folk i Stockholm . --

~EC«OBI..ADET 
Redaktion: Lars Nilsson, Finn 
Hagberg och Anders Emilson . 

Kontaktred aktörer: F inn H ag
berg 12 9 0 98 och L ars Ni ls
son 14 96 14. 
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