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Dispens för kulturmejeriet
splittrar SAP
Kultu~mejeriet_fick sin dispens och sitt byggnadslov i byggnadsnamnden 1 onsdags. Men det var inte utan strid och
dessutom visade sig socialdemokraterna vara djupt ;plittrade i frågan. stadsarkitektkontoret hade avstyrkt disP.ens
och .m~:':lade a.~t man.. skulle vänt~ på stadsplanen, VIlket
ocksa t)anstemannen lat anteckna till protokollet.
Nu gav byggnadsnämnden dispens
samheten blir säkert mycket lugmed 8 röster mot 5 (moderaterna
nare än stabben på Lunds och
och centern). Fyra socialdemoVärmlands nationer, som ju ligger
krater (Erik Rylander, Nanna
mitt irme bland bostäderna .
Nilsson, Willy Karlsson och Svea
Två fastighetsägare, bl a LenBruce) samt vpk:s Thomas Schlynart Ryde, bor söder om den
ter, mp:s Bo Sundström och
starkt trafikerade Ringvägen, och
folkpartisterna Ebba Lyttkens
den trafiken överröstar nog det
och Stig Hansson ville bifalla
mesta som kan sippra ut från
ansökan, eftersom förslaget var
Kulturmejeriet. Två andra fastigidentiskt med den stadsplan som
hetsägare, Sigeholt och Eksandh,
så långsamt segar sig fram genom
som inte ens bor i husen, hänvisar
till farhågor från hyresgästerna.
beslutsapparaten. De farhågor
Men
när man vet hur Sigeholt
som fastighetsägare i närheten
gått ut med en enkät och velat
av Mejeriet uttalat om buller,
ha in "synpunkter" på Kulturförorenande i portar osv. ansåg
mejeriet (se VB nr 35/1984), är
majoriteten sakna grund.
dessa nog inte mycket värda.
Men när sammanträdet börjaDessutom har elever vid Inforde hade 4 socialdemokrater
mationsteknik i en uppsats belämnat lokalen. Birger Rehn, Bror
skrivit hur man knackat på hos
Jönsson, Knut Bengtsson och
folk som bor nära Mejeriet och
Knut Persson ville inte vara med
frågat dom vad de tycker om
och ge dispens, av formella och
Kulturmejeriet. "Det är endast
juridiska skäl - beslutet skulle ju
ett fåtal som säger sig vara helt
sl!kert överklagas, och det vore
pm sam t att fä bakläxa av länsnegativa, och de argument dessa
framför är alla mer grundade på
styrelsen.
Byggnadsnämnden
måste uppträda som en myndigkänslor än på sakskäl", skriver de
het och inte fatta politiskt färgaoch citerar några sådana. "Men
de beslut, tycks de ha menat.
det stora flertalet av de tillfråMen det beror ju också på hur
gade var positiva. Deras arguman bedömer protesterna. stadsment grundar sig ofta på insikten
arkitekten gjorde ingen bedömom att Kulturmejeriet har ett
ning av om de var rimliga, bara
verkligt behov att fylla: 'Ungatt det fanns protester som skulle
domar skall också ha någonvara nog för att inte ge dispens.
stans att gå', 'Vi vill värna om
Majoriteten gjorde en annan bekulturell ungdom' , 'Det är ett
dömning.
fantastiskt projekt . . '
-Vilka var då majoritetens arguJa det kan man hålla med om,
ment?
hur det än motarbetas av mode-Jo, att avvikelserna från den
rater och centerpartister. Vi får
stadsplan som gäller idag inte spehoppas att legalister och aktionslar någon roll - kulturverksampolitiker i SAP också kan enas när
heten kan inte vara mer störande
det kommer till kritan .
än "småindustri", dvs mejerirörelse med morgontidiga transporter och slamrande mjölkkärl som
faktiskt tillåts idag!
I många år har ju Mejeriet utan
dispens använts av föreningar av
olika slag och Kulturmejeriet
blir i princip inte annorlunda.
Det ska vara drogfritt, och verk-

Vpk:s kongress:
Kvinnokampen
en del att göra

fortfarande

Kerstin Gustavsson, känd VB-skribent, var ett av Vpk Lunds
fyra ombud på den nyligen avslutade V pk-kongressen .
Amalia, VB :s cyklande reporter frågade Kerstin vad hon tyckte.
Amalia: Det här var din ]orsta
kongress, var det någonting som
förvånade dig eller gjorde särskilt
starkt intryck på dig under de här
långa politiska sessionerna?
~erstin Gustavsson: Något som
gJorde starkt positivt intryck på
mig var de otaliga hälsningsanförandena från organisationer
mom och utom landet, som på
något sätt visar att VPK för fram
krav å de förtrycktas vägnar och
att de berörda sätter värde på det .
Bland inrikesföreningarna kan
nämnas de handikappaaes och de
homosexuellas
organisationer,
samt ABF och bland de utrikt!s
representanterna återfanns bland
annat företrädare för PLO och
för latinamerikanska länder. Ett
annat tecken på att VPK inte är
någon isolerad organisation var
den strävan att knyta kontakter
utåt som kom fram under den
miljöpolitiska debatten. Det var
Viola Claesson från partistyrelsen
som är mycket kunnig på det här
området, som var föredragare och
hon gav exempel på hur man
tidigare annonserat i Ny Dag för
att etablera samarbete kring miljöprojekt.
Något som däremot var något
av en besvikelse var dels att motionerna från Lund om krav på
kritik av Sovjet mötte så lite gensvar, dels bristen på förståelse
för kvinnokampen på många håll.
Amalia: Vad menar du med brist
på förståelse?
Kerstin Gustavsson: J a, det fanns
t ex en man, som påstod att de
matriarkat som funnits visade att
kvinnor var för djävliga när de
fick makten och slängde ut männen när de blev för gamla. På så
sätt förde han fokus långt bort
från dagens manliga förtryck. Jag

pratade också med kvinnor som
betonade att det var klassgränserna som var väsentliga och som
hade svårt att se att det i vårt samhälle finns både klassförtryck och
kvinnoförtryck.
Amalia: Kan du säga något om
hur det gick med kvinnomotionerna?
Kerstin Gustavsson: Motionen om
en årlig kvinnakonferens gick
igenom, däremot inte den om ett
separat kvinnoförbund, vilket jag
tyckte var bra. Om kvotering var
det delade meningar och den motionen gick inte heller igenom.
Förslaget om att homosexuella
ska fä gifta sig och skaffa barn
röstades också ner.
Amalia: Var det någon annan viktig politisk diskussion på kongressen som du själv vill ta upp?
Kerstin Gustavsson: Ja, det fanns
en rätt så stark skiljelinje ifråga
om tvång och frivillighet bland
annat när det gällde missbrukare.
På något sätt är det samma princip som diskuteras här som i
fråga om kvotering. Det här är
nog något som vi behöver skaffa
oss bättre grepp om.
Amalia: Kan du säga något om
diskussionerna om uppgörelsen
med socialdemokratin?
Kerstin Gustavsson: Ja, det var ju
många från Norrland som reagerade på det konkreta innehållet
i uppgörelsen med socialdemokraterna, då tänker jag alltså på höjningen av bensinskatten. Vad gäller partiledningens försvar för sin
linje så var det slående att de inte
på något sätt tryckte på att man
skulle markera avstånd från sossarna, tvärtom tyckte CH att det
rent generellt var viktigt med samarbete.
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"Två män föll ner från ett tak. De
båda föll från taket på ett femvånings hus ännu inte färdigbyggt,
en skola, troligtvis. De kasade i
sittande ställning utför taket ända
till kanten och började falla. Den
förste som lade märke till deras
fall var Ida Markovna. Hon stod i
ett fönster i huset mittemot och
snöt sig i ett glas . Och plötsligt
fick hon se att någon började
falla. Alldeles omtumlad slet Ida
Markovna av sig skjortan och började hastigt gno den immiga fön sterrutan med den så att hon bättre skulle kunna se vem det var
som ramlade från taket. Så slog
det henne emellertid att de fallande från sin sida kanske kunde se
henne stå där naken och skulle
kunna få för sig vad som helst om
henne. Ida Markovna tog ett skutt
bort från fönstret och gömde sig
bakom ett flätat blombord där
det en gång stått en kruka med en
blomma i.
Just då var det en annan person som fick syn på de bägge som
bodde i samma hus som Ida Markovna bara två våningar längre ner.
Denna person hette också Ida
Markovna, hon satt just uppkrupen med fötterna på fönsterbrädet och sydde fast en knapp på
sin sko hon kastade en blick ut
genom fönstret och fick se de
fallande. Ida Markovna gav upp
ett gällt skrik och hoppade ner
från fönsterkarmen och började
skyndsamt försöka öppna fönstret
så att hon skulle se bättre när de
som föll från taket slog i marken.
Men fönstret gick inte upp. Ida
Markovna kom nu ihåg att hon
hade spikat fast fönstret nertill
med spik och rusade till spisen
där hon förvarade sina verktyg:
fyra hammare, ett stämjärn och
en tång. Ida Markovna grep
tången och sprang tillbaka och
drog ut spiken. Nu gick fönstret
ätt upp. Ida Markovna lutade sig
ut och såg hur männen som föll
från taket med ett visslande närmade sig marken.
På gatan var det redan en mindre folksamling. En visselpipa ljöd
och en småväxt polis närmade sig
utan brådska platsen för den väntade händelsen. En långnäst gårdskarl sprang omkring och knuffade
undan folk och förklarade att
männen som ramlade från taket
kunde träffa de församlade i huvudet. Nu hängde bägge två Ida
Markovna ut genom fönstret, den
ena i en klänning, den andra na
ken, tjöt och stampade med föt terna. Och med utsträckta armar
och uppspärrade ögon slog så de
fallande männen slutligen i marken.
Så slår stundom också vi, falande från de höjder vi uppnått,
mot vår fram tids dystra bur ."
(Daniil Charms)
Fråga:
Vad kan denna historia lära oss?
Antingen kan man få för sig
att KUare inte är kloka, eller att
de 3,7 minuter det tog att läsa
eländet var bortkastade minuter.
Man kan också konstatera att det
är fint väder ute. Än så länge är
det bara en av oss som är på glid.

Snön igen
Den stannar kvar tycks det. Saön
alltså, åtminstone ligger den djup
och vit när detta skrivs. (Red har
diskuterat väderprognosen i VB,
men det blir för dyrt , och tyvärr
ointressant för de som inte bor i
centralorten, VB når ju inte fram
förrän på måndagen).
Lika glada som barnen (och
några lätt räknade vuxna) blir,
lika ledsna föreställer jag mig att
kommunens "snösväng" (heter
det så i Lund?) blir.
All~ vet ju att skåningar och
snö inte passar ihop (här går man
som bekant på skidor). Snön ligger alltså kvar i olika högar och
formationer. Att bilvägarna är
snötäckta finner jag vara helt i sin
ordning, bilarna kör saktare och
hörs mindre, men trottoarer och
cykelbanor hålls inte efter. Bara
skåningar och andra kleht begåvade personer cyklar på vintern,
säger en del. Det kan väl vara sant
att det är farligt att cykla, men
det är svårt att gå, åtm instone
med barnvagn och alla har ju inte
bil.
Kyrkan som exempel
Visserligen kan inte prästerskapet
hindra snön från att dala ner från
de högre sfärerna, men de verkar
vara de enda som har resurser att
ta bort den. Varje år för undras jag
av att så fort de första snöflingor-

na närmar sig marken är kyrkans
traktorer och folk igång och skottar runt helgedomarna, inga smala
upptrampade stigar där inte .
Det ska i sanningens namn
sägas att det inte bara är kommunen som hellre väntar på den
naturliga avsmältningen. Många
trottoarer sköts av fastighetsägarna själv, så att gångbanorna på
vissa ställen ser ut som tegar innan storskiftet.
Distans till Lund
Det kan ju hända att man måste
flytta fran Lund, eller vistas på
främmande ort en tid för att
genomföra ett visst jobb .
Då känns det tryggt att Veckobladet når fram överallt dit posten
når.
Vi fick ett brev från en prenumerant i Venezuela. Han skriver
att VB i stort sett är hans enda
kontakt med vad som händer här
hemma (vi känner ansvaret vila
t ungt på våra axlar).
Det tar lite längre tid att få
sitt Veckoblad (ca sex veckor)
och likaså tar det tid åt andra
hållet, men vi kan meddela att
där var varmt i julas.

Gammalt vatten blir som nytt
Geotermin i Lund -jordvärmen - invigdes i onsdags under
spektakulära former. Men så mycket spektakel som energiverken fantiserat om blev det väl knappast.
Istället för energiministern som
lämnat återbud kom leverantörens företrädare själv och invigde anläggningen. I sitt tal berömde "Doktor Nicolin" , som han
titulerades, alla som medverkat,
men hans blygsamhet hindrade
honom att nämna namnet på
leverantören. Som om nån skulle
ha missat det! Sånt anses höra
till de smartare greppen i reklambranschen.
Kallt om fötterna var det
också i tältet utanför värmepumpbyggnaden.
De
många
gästerna , en otrolig mängd
förvaltningschefer
från
kommuner, universitet , banker och
näringsliv hade ansett detta vara
en viktig uppgift denna onsdagsförmiddag . Ja, sen vankades förstås både lunch och middag på
Grand för dem som huttrat.
Ty huttra gjorde man tyvärr
också i det kalla och unkn a
gamla vattnet som man fyllt

VANDRING
Lörd I 9 jan försen ad decembervandring i södra Skåne.
sträckan är beroende av snö djup · och vindriktning och
bestäms därför först lördag
morgon.
Ä ven
senkomna
anmälningar gillas. Kontakta
Gunnar Sandin
på tel
13 58 99.

Delphinens bassäng med. En
besvil•else jämfört med det rykande ångbad i den öppna bassängen
på Källbybadet, som man tänkt
sig från början. Den låg nu tyst
och stängd för vintern.
Jordvärmen är en utmärkt och
kanske unik energikälla för Lund,
och den kommer att
minska
oljenotan. Men det går åt mycket
el. Kompressormotorn är på 6
MW, och ut får man 20 MW. Men
vad gör man när kärnkraften inte
längre ger någon el? Då kanske
jordvatte nvärmen inte är lönsam
längre. Och då är Holmqvist arbetande
styrelseordförande i
ASEA. Vi önskar honom lycka
till, fast det hade varit bättre om
han hade stannat i kommunens
1jänst. Det kan behövas fler av
hans sort på de chefsstolar som
snart är tomma.

Eritrea 1 kamp mot
svält och krig
sjuksköterskan PIRKKO URO
som nyss återvänt från en sex
veckors resa i de befriade områdena av Eritrea rapporterat
och visar bilder. Den historiska bakgrunden till svältkatastrofen. Presentation av den
eritreanska biståndsorganisationen ERA, Eritrean Relief
Agency.
Lördagen den 19 januari kl
16.00 i stadsbibliotekets hörsal.

stödkommitten förEritrea
i Lund

Lund/Uruguay
1976/84
Uruguay är åter aktuellt, idag
av andra skäl än de som
tidigare riktat våra blickar dit.
Val har hållits i november och
läget håller på att förändras.
April 1976 -ett hundratallatinamerikanska flyktingar och några
svenskar lyssnar andäktigt på den
uruguayanske gitarristen Daniel
Viglietti, som ensam på stadsteaterns scen lät sina sånger
tränga in i publiken.
För den latinamerikanska kolonin och speciellt för den uruguayanska delen var Vigliettis konsert
ett hopp, en flykt från den svenska, främmande verkligheten. För
oss svenskar manifesterade hans
musik kampen och verkligheten
på den latinamerikanska kontinenten. Den gav oss en känsla av
den stämning som då rådde i
hans hemland Uruguay.
Militären hade där regerat i
knappt tre år. stadsgerillan Taparnaros var kro ssad och nyligen
hade hela kommunistpartiets ledarskikt och en hel del andra
arresterats och kastats i tortyrkamrarna. Folket stängde in sig i
en tvångsmässig isolering.
Någon öppning kunde inte
skönjas, inte ens i fjärran. Och det
internationella solidaritetsarbetet
hade ännu inte kommit igång.
December 1984 - Viglietti är åter
i stan, denna gång i Folkets Park.
Inramningen är en helt annan än i
april 1976. Dörren har öppnats.
Folket har genom en sällan skådad massiv mobilisering av alla
krafter - fackföreningar, politiska
partier, studenter och till och med
industri- och jordagarförbunden
(militären har genom sin antin ationella ekonomiska politik även lyckats få det inhemska kapitalet
mot sig) - lyckats med konststycket att få militären till stora politiska eftergifter. Val av president
och parlament hölls i november.
Visserligen var valen inte helt
öppna och visserligen vann ~te
vänsterfronten , Frente Amplio,
men militären har besegrats och
tvingats tillbaka till kasernerna.
De politiska fångama friges,
om än inte genom en fullständig
amnesti.
Mycket talar för att en politisk
scenförändring har inträffat, där
en majoritet, som inte vann valet,
står bakom en radikal linje. Demokratin ska återupprätts till
fullo. Milton Friedmans teser ska
slängas i Rio de la Plata, de återstående politiska fångarna ska friges och en jordreform ska genomföras.
Flertalet av våra uruguayanska
kamrater håller på att eller tänker
återvända. En del för gott, andra
tillflilligtvis för att sondera terrängen - Känner jag igen mig?
Finns där jobb? Hur kanjag delta
i återuppbyggande!? Bostad? Var
finns kamraterna från förr?
Vi gläds, men känner redan
saknaden .
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Har Vpk något att lära
av Miljöpartiet ?
Förra helgen hade Miljöpartiet extra kongress i Lund. VB
rapporterade förra veckan från denna. Här följer ett inlägg
med frågan: "Vad har Vpk att lära av Mp?"
"J ag undrar om du skulle vilja tala
om för mig vilken väg jag ska gå
nu", frågade Alice Klockarkatten.
(Alice i Underlandet)
'Det beror rätt mycket på vart du
ska?' svarade katten.
'Det gör nästan detsamma.. .' svarade Alice.
'Då gör det detsamma åt vilket
håll du går', sa katten.
Ibland kan det vara en fördel
att vara 'ung och oerfaren' med
levande visioner och förhoppningar om framtiden och livets möjligheter, fri från traditioner som
lurar en att tro att man vet hur
problemen ska lösas - att man
varit med om dem förut - och
hindrar en från att söka nya vägar.
Den fördelen verkar emellertid
VPK sakna - åtminstone för tillfallet . Tyngt av sina traditioner
träter man i det gamla partiet om
den 'rätta' vägen. Att målet för
vandringen, lösningen på problem en, har höljts i dimmor tycks man
knappast märka, ty man har givit
det ett namn - socialismen - och
håller sig på så sätt kvar i tron att
man en gång för alla har lärt
känna såväl problemen som deras
lösning. Diskussio nerna om partiets förhållande till socialdemokratin och om det stora landet i
öster klingar emellertid märkligt
ihåligt .
Mot den bakgrunden framstår Miljöpartiet, som höll kongress sam tidigt, (men var kloka
nog att förlägga den till sydligare
breddgrader) som raka motsatsen.
Ett ungt, oerfaret parti med högtflygande visioner och utan på förhand utstakade vägar att välja
mellan . Målet saknar visserligen
namn men verkar samtidigt, eller
just därför, vara tydligare, mer
närvarande i diskussionerna. Eller
som Klockarkatten skulle säga:
Även Miljöpartiet letar efter vägen ,
men de verkar veta bättre vart de
vill gå.

Gammal lär ung
Men kanske kan 'den gamle' lära
något av den 'unge'? Den som
orkar lyssna kommer nog att
fmna att många av de bärande
tankarna i Miljöpartiet är målsättningar, 'visioner om ett annat
liv', som varit levande och livgivande även för VPK. Att de använder andra termer får inte
hindra oss från att lyssna - det
kan t o m vara en fördel när de
gamla orden blivit så välkända att
man glömt bort vad de betyder.
Genom Miljöpartiet och andra
'ungdomliga rörelser' kanske vi
kan få hjälp att minnas vad som
en gång i tiden gav oss vår ungdomliga kraft - vad målet. socialismen, skulle betyda för männi·
skan. (Att det runtom dessa
'bärande tankar finns sådant som
vi inte tycker är förenligt med
våra mål - det spelar mindre roll i
detta sammanhang.)
Människan är en 'levande'
varelse med stora möjligheter att
självständigt och i samarbete med

andra utforma sitt liv. Det är en
tanke som inte bara genomsyrar
det ekonomiska program 'på ekologisk grund och socialt ansvar'
som Miljöpartikongressen antog,
utan som finns genomgående om än inte omstridd - i hela partiets verksamhet. Såsom samhället
nu är organiserat är människans
möjligheter att leva och utvecklas
emellertid begränsade. Det tvingande lönearbetet och den därmed
sammanhängande penningekonomin, hindrar både de som har ett
arbete och de som inte har det
från att ta vara på sina möjligheter. Att successivt avskaffa eller
minimera lönearbetet och skapa
andra former för 'samverkan·
mellan människor än de penningstyrda är därför ett genomgående
tema i Miljöpartiets program.
'Den ökande arbetslösheten

visar den nuvarande ekonomins oförmåga att lösa viktiga
samhällsproblem./ .. ./Arbetslösheten är ett hot för mänga men samtidigt är den en möjlighet.'
skriver man . 'Det vet vi väl' säger
vi i VPK. Fast om vi ska vara ärliga
är det nog så att vi alltsomoftast
glömmer bort det. (Vilka vi? sätts anm!) Kravet på sex timmars
arbetsdag motiveras alltför ofta
med att det skulle ge fler människor"(löne)arbete - tast dess egentliga syfte är att befria alla människor från tvånget att arbeta, såväl
de arbetslösa som de som har arbete, att minska lönearbetets betydelse för vårt sociala liv.

Fri tid
För att öka våra möjligheter att
förvandla vår 'fria tid' till meningsfullt liv vill Miljöpartiet, till att
börja med, utveckla den offentliga sektorn. Samtidigt är det just
genom mer 'fritid' som det blir
möjligt att decentralisera den
offentliga verksamheten , att för vandla den til en 'självförvaltad'
verksamhet som svarar mot våra
sociala och kulturella behov. På

sikt tänker man sig emellertid i
första hand en utvidgning av den
informella-lokala sektorn d v s 'av
det obetalda arbetet som t ex hushållsarbetet och av produktion för
lokal konsumtion baserad pä lokala resurser'.
'I samhället finns många arbetsuppgifter som behöver göras
men som inte blir utförda därför att de inte är 'lönsamma ...
Att vårda natur och naturtillgångar, att odla giftfri mat, att
reparera och underhålla, att
återvinna, att nå inhemsk självförsörjning av mat, kläder och
energi, att ge vård och omsorg

åt barn och gamla ... allt detta
är arbetsintensiva (sic!) verksam heter som är viktiga och
höjer kvaliten och solidari·
teten i samhället.'
En expansion av de arbetsintensiva verksamheterna måste
emellertid firlansieras - åtminstone under en övergångsperiod, in·
nan samhället organiserats så att
penningekonomin kan avskaffas.
Det är också viktigt att den informella sektorn inte tillåts växa
på bekostnad av det sociala välfärdssvstemet - den sociala väl·
färden och tryggheten måste bibehållas. Därför måste en om fattande förändring av skattesystemet genomföras.
'Minska skatt och avgifter på
arbete, samtidigt som skatten
på råvaror och energi ökas.'
Miljöpartiet vill med andra ord
inte bara använda skattepolitiken
för att passivt rätta till cte {kvantitativa) orättvisorna som det ekonomiska systemet ger upphov till
utan också - eller framförallt använda den för att förändra det
ekonomiska systemet i sig.
Som en del i en sådan 'förändrande skattepolitik' kan promsen

- skatt på alla produktionsfaktorer, inte bara arbete - upp fattas/användas, d v s som ett sätt att
genom politiskt fattade beslut
men utan centralbyråkratisk planering, styra användningen av våra
naturliga och mänskliga resurser ersätta de blinda, odemokratiska
marknadskrafterna med demokratiskt fattade beslut utan att gå
miste om marknadsekonomins
fördelar . (Miljöpartiet talar inte
om proms men deras ideer inspirerar till en sådan uppfattning av
"promsens möjligheter" )
Om socialism, som Lars Werner sa i en TV-intervju under
VPK-kongressen, endast innebär
att samhället äger produktionsmedlen (frågan gällde om Sovjet
är socialistiskt eller ej) oavsett hur
de används eller hur samhället
i sin tur är organiserat - då är jag
beredd att säga som Klockarekatten: att det inte spelar någon
roll vilken väg vi tar. Men eftersom jag tror att vi har menat och
skulle kunna mena något mer så
vore det bättre om vi kunde 'byta
samtalsäm ne'. Vägen måste givetvis diskuteras - men målet måste
alltid stå i förgrunden. Kanske
kan Miljöpartiet (bland andra)
hjälpa oss att lyfta fram det. Att
undanröja gam la förebilder som
skymmer sikten (såsom Ulf Nymark försökte göra på kongressen) hjälper också.
slutligen: liksom gamlingarna
har även ungdomarna sina brister
- men det får inte hindra oss från
att 'lära av varandra'! Och med
lite tur (och skicklighet från båda
håll) kanske även Miljöpartiet kan
dra lärdom av VPK. För nogfinns
det värdefulla erfarenheter och insikter även i VPKs kappsäck , det
är jag säker på. Annars skulle jag
inte skriva detta.
Katinka Hart

IEKNIKK~TIK HOS SYNDI·
KALISTERNA
Lunds LS (Syndikalisterna) startar
en serie öppna möten i sin lokal
på Slöjdgatan 13 vid polishuse t.
Det kommer att vara vitt skilda
teman som behandlas och man
börjar på lördag den 19 januari
kl 13.00 med "Teknikkritik/alernativ teknik" där Andy Jamison
från Forskningspolitiska institutet
kommer att medverka.
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Socialdemokratisk
överfurir
Att en majoritet i den illustra
kulturstödsnämnden
anklagat
Folk å Rock för att gå med vinst
och därmed vara kommersiell
och alltså inte berättigad till
kornmunalt stöd , kan väl inte ha
undgått den intresserade allmän-·
heten. Margareta Teleman leder,
som den socialdemokratiska överfurir hon är, anloppet varm t
understödd av moderaterna.
Annars skulle man ju kunna
tro att vinsten i sig skulle ha varit
kvalificerande för extra kärlek
och omtanke från borgerlighetens
kärntrupp, men tyvärr, för Folk å
Rock tillhör inte nämndens
moderater den nyextrema lönsamhetshögern.
Å andra sidan undrar jag hur
Folk å Rock kan vara så dumma
att de inte begriper att en
kommunal nämnd, tillsatt att
stödja, hjälpa och samordna
stadens kultur ändå i praktiken
bara fungerar som vilken drätsel-

kamrer som helst. I alla kommunala sammanhang är det ju en dödssynd att inte slösa bort anslagen
till sista öre innan budgetårets slut
- annars kommer straffet med
mindre pengar året efter. Kunde
inte Folk å Rock köpt stencilpapper för dessa 4 000 kronor?
Fast hade det hjälpt? Är inte
beslutet i kult~stödsnämnden en
del i en större plan, en försöksballong? Folk å Rock har ju också
reagerat med ryggmärgen genom
att hota att dra sig ur kulturmejeriprojektet. Kanske är det det
som är meningen, kanske finns
det krafter som vill sabotera projektet och sen skylla på "ungdomarna" själva?
Nåja, frågan togs upp till ny
behandling för att sen bordläggas.
Kanske är bordläggningen ett fall
framåt - frågan avgörs av socialdemokraternas interna diskussi oner.
RB

VPK Skåne söker
OMBUDSKVINNA/-MAN
till Distriktsexpeditionen i Mabnö
för tillträde snarast möjligt.
Sökanden skall vara partimedlem och måste
·
vara väl insatt i VPK:s politik.
Arbetsuppgifter:
Fortlöpande kontakter med distriktets
lokalorganisationer
Medverkan vid organisationsbygget
Stimulera distriktets och lokalorganisationernas politiska arbete
Delta i distriktets möten och konferenser
Tillhandahålla politisk information
åt allmänheteten
Vanliga administrativa och kontorsgöromål
samt i övrigt arbetsuppgifter enligt distriksstyrelsens
beslut.
Lön enligt avtal.
Närmare upplysningar kan lämnas av: .
Ingrid Jonsson, VPK Skånes exp., 040-97 88 97
Joachim Lentz, VPK Skånes ordf. 040-46 4 7 36
Lennart Johansson, VPK Skånes kassör 044-13 57 88
Ansökan skall vara Distriktsstyrelsen, VPK Skåne,
Bergsgatan 12, 211 54 Malmö, tillhanda senast den
28.2.1985.

Lund- lnfartcn Sodcrtull.
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BLÅSORKESTERN Sö 20.1 kl
19 rep på Palaestra. Möt vår gästdirigent Birgit Stare! -Nybörjaroch inskolningsgruppen Novetterna går mot en ny vår och övar kl
18-19 samma dag och plats . För
upplysningar ring Ulf Teleman te!
145714.

VPK IF: Träning på Lerbäcks·
skolan !ör 19.1 kl16.

Engelska
gruvarbetare
i Lund
Två engelska gruvarbetare från
Selby i Y orkshire, Chris Hughes
och pennis Rimmer, befinner sig
f n 1 Skåne. De besöker fackliga
och politiska organisationer för
att skapa opinion för de strejkandes sak. Bl a har Chris och
Dennis med sig videokassetter
om händelser kring strejken. I
Lund och Malmö organiseras
också insamlingar på gågator
och torg och Chris och Dennis
deltar själv vid dessa.

kommunistisk
kommunalpolitik
strejken har nu pågått i tio
månader och gruvarbetarefamiljerna har det mycket svårt. I
familjerna äter mannen den ena
dagen och frun den andra för
att barnen ska kunna äta åtminstone något varje dag.
Sedan 1979 har ca 75 000
jobb försvunnit i gruvindustrin.
Kolstyrelsen vill nu skära bort
ytterligare 70 000 jobb. Regeringen säger att kol är olönsamt.
Men kolproducerad el kostar 2/3
av oljeproducerad. Kol är billigare
och mindre farligt än kärnkraft.
Kolproduktionen minskar importbehovet och statsstöd till kol är
billigare än arbetslöshetsersättning.

Gruvarbetarna
stöds
av
engelska LO och majoriteten av
fackförbunden, av många arbetarkommuner, politiska partier och
av fackföreningar världen runt.
Ett viktigt och nödvändigt stöd
utvecklar gruvarbetarkvinnornas
egna stödkommitteer. Hade inte
detta stöd funnits hade man inte
kunnat driva kampen så som man
gjort.
Thatcher-regimen vill tränga
tillbaka fackföreningsrörelsen i
England liksom högerkrafterna
runt om i världen. Gruvarbetarnas
kamp är också vår. Därför
behöver de allt stöd! Hjälp till
att fylla insamlingsbössorna!
SN

Mån d 21 jan kl 19.30 på partilokalen. Sysselsättningskommittens arbete.
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