Josef Stalin tyckte att rotationsprincipen var trams
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l maj i Lund 30 år är nogRösta på VPK

C H Hermansson blir huvudtalare vid Vpks och KUs förstamaj demonstration i Lund . Det bäddar fö r stor uppslutning i tåget
och på mötet, bedömer man i förstamajkommitten . Dessutom.
stiger den politiska temperaturen av det förestående valet.
CH har i många år stått främst på Lunds önskelista inför
första maj . Nu kommer han alltså äntligen. Sedan han lämnade
partiledarskapet har han utvecklat sin roll som en av Vpks
ledande ideologer och ekonomiska experter. Han symboliserar
också Vpks uppbrott från den sterila dogmatismen.
För KU talar Louise Åkerman .
Demonstrationen samlas på Clemenstorget kl 13.30 med avmarsch 14 . Mötet på stortorget
böljar omkring 14.3 0.

Lokal affisch
Liksom tidigare år kommer en
lokal förstamaj affisch att sättas
upp i stan under dagarna före
första maj. Årets affisch ritas av
Rabert Berg. Glädjande nog har
socialdemokraterna på senare år
tagit efter Vpks exempel med affischer. Det höjer stämningen inför arbetarrörelsens högtidsdag.
Ett Vecko b lads~xtra som
sprids i 25 000 ex ska informera
lundaborna närm are om Vpk/ KUs
förstamajfirande . I det planeras
även en presentatio n av Vpks kandidater på de olika valsedlarna.

len (se information på annan
plats). Därifrån kan man direkt
övergå till förstamajfesten. Den
försiggår nämligen även den i
stadshallen och inte som förut i
den något ocentrala folkparken.
stadshallen är en spännande
byggnad fast inte helt lätthanterlig som festlokaL N u ska det

I morgon, lördag, börjar VpkLunds valrörelse!
ANNORLUNDA VALUPPTAKTSMÖTE. Andra partier bjuder in sina medlemmar för att lyssna till någon ditrest "kändis".
Vi gör tvärtom - vi bjuder in
alla våra medlemmar och sympatisörer för att de ska säga sin mening till V pk-kandidaterna!
Mellan klockan 11 och 14 ska
vi hålla till i Holmbergssalen,
Folkets hus. Där ska vår nye riksdagskandidat Rolf Nilson samt de
nyutsedda kommunala och landstingskandidaterna finnas .
Det kommer att finnas en
skärm utställning över valrörelsens
uppläggning. Det kommer att finnas massor med musikinlägg från
blåsorkestern,
dragspelsartister,
rockgrupp er m m. Och valkarn-

mitten ska finnas där med mängder av information om vad man
kan göra under valrörelsen. Kaffe,
saft och kakor kommer att säljas.
Det hela ska fu ngera som ett
öppet hus. Kom in en stund efter
du handlat och hört Vpk :s appelltal på MårtenstorgeL Prata med
Rolf, diskutera dina hjärtefrågor
med Vpk-politiker, titta på utställningen, lyssna på musiken, anteckna dig för en arbetsuppgift,
drick en kopp kaffe, ge ett bidrag
till valfonden.
Valkommitten hoppas att alla
medlemmar och sympare kommer
till mötet - för 5 min eller 3 timmar. För det är nu det behövs en
rivstart till valrörelsen.
30 ÅR ÄR NOG - RÖSTA PÅ
VPK!

Politiska krav
En del av de politiska krav
som förs fram på banderoller och
i talkörer är sådant som återkommer i valrörelsen. Andra är så att
säga tidlösa. Progressiva organisationer är välkomna att delta med
egna banderoller, men bör i så fall
kontakta Vpk/KU i förväg.
Alla t~ter spikas dock inte
alltför tidigt . Om den politiska
utvecklingen kräver det kan banderoller tillverkas tim marna före
demonstrationen - sådant har
hänt förr . Danmark och Sydafrika
är områden där läget kan resa nya
krav.

Nyheter
.. En nyhet i årets fuande är det
Oppna Hus som ord nas i stadshal-

C H- symbol för Vpks uppbrott
från dogmatismen
emellertid dansas på det fina parkettgolvet utanför fullmäktigesalen. Ett kabareprogram planeras
också och naturligtvis medverkar
Blåsorketem. På annan p lats i huset blir det rockmusik.
Närmare uppgifter om första
maj i allmänhet och festen i synnerhet kommer i följande nummer av Veckobladet.

Ge bort Veckobladet
V eckobladet fir:.tr i ar sitt l O ars jubileum men lortfarande ar
inte all a lundabor prenumeranter.
Vi vill gä rn a att fler ska L.isa Veckobladn. Säkert Ilar ·du
k amrater, vä nner. o vän ner eller andra >om inte läser Vecko blad et men som kanske skulle vilp.

gratis

Om du sk.rckar in namn nch adrc:s, pa .r!L.t d,·,sa d!ll<l b~Llll
sa skickar vi V B till dem u nt.IL'l -1 ve..:kor. Sr .. ta l'ccf..1n fra"ar
vr om d~ vill forts~itlJ ·\lltsa. skicka in namn och .1drc'is~r till
Veckobladet . Bredgatan ::'X, 222 21 Lund ,·!kr rmg (;liran
Persson l -1 l 6 J 2

w

Teaterdagar
Sverige är fantastiskt. Här går
unga moderata brudar ut och demonstrerar sin goda vilja genom
att tala om att de är för yttrandeoch åsiktsfrihet. Det är fint. Ännu
finare är att de gör det med hänvisning till att man ska ha rätten
att välja fritt. Valet är att acceptera porren eller att låta bli att
bry sig om den.
. Den perversitet som porren
mnebär är alltså något som helst
bör accepteras helt och fullt.
Unga kvinnor ska förstå att det är
ett fritt val som leder dem till
porrfotografer och prostitution.
Likaså ett fritt val att acceptera
eller inte bry sig om. Tydligen är
det mskränkning i valfriheten att
bekämpa porren (männens rätt till
den) och den ofrihet och förnedring den .innebär. Porren som ger
man en SJuk bild av livet. Som ger
typer som Leif Hagen en massa
lortpengar att samla på hög. Trots
att ett antal unga tjejer demonstrerar männens rätt till porr
kommer det aldrig att få fäste hos
resten av oss.

Till styrelsen
I förra VB fanns en ledare signerad Vpk-Lund . Det är en märklig ledare. Egentligen vägrar jag
tro att det är styrelsen, som ju är
brukligt , som står bakom det
skrivna.
Vid två på varandra följande
medlemsmöten har Vpk-Lund nominerat Rolf Nilsson som förstanamn på riksdagslistan. Det har
väckt en viss uppståndelse eftersom det i praktiken handlar om
en petning av den store idolen
Jörn. Att jag velat ersätta Jörn
har i huvudsak berott på kritik
mot hans agerande, politiskt inför
kongressen och för dålig arbetsstil
gentemot kamrater i partiet. Men
för majoriteten har skälen stannat
vid kraven på rotation - så att J örn
faktiskt suttit i riksdagen i snart
femton år.
Vid bägge medlemsmötena
handlade det om en mycket kraftig majoritet för rotation och alltså mot Jörns nominering - inte
om en liten fraktion från Lund
som Jörn nu berättar på annat
håll.
I förra numrets ledare raljerar
man kraftigt mot beslutet. I namn
av Vpk-Lund hånar man VpkLunds eget beslut. Rotationsprincipen är "mekanisk och enkelspårig" , "en abstrakt ide", "En
komplicerad och kunnig förvaltning manipulerar lätt en oerfaren
politiker." (Rolf Nilsson?) Tvärtom brukar vi ju hävda att makten
korrumperar - eller för att använda Jörns egna ord "riksdagen
deformerar människan." Det finns
exempel på att det är riktigt.
Förklara er i styrelsen!
Bengt

Teatersällskapet PROTEUS flyttar in i Folkparken den 1/7 1985.
För att visand de tänker göra där,
ges denna helg två föreställningar
av barn- och fam iljeföreställningen SYSKONEN (lämplig från 7 år).
Föreställningarna ges kl 15 både
lördag och söndag.
Innan föreställningarna (kl
13.30) bjuds Lunds barn (och
föräldrar) in till TEATERDAG!
På teaterdagen visar man lite om
hur det går till att göra teater. Hur
man förbereder en uppsättning
och vad som händer bakom kulis-

serna. Saft och bullar serveras.
SYSKONEN av Torsten Letser
har Proteus nu spelat på skolorna
sedan oktober 1984. Den handlar
om två föräldralösa tiggarbarn i
1870-talets Fattigsverige. Barnen
är stämda inför häradsrätten anklagade för överfall och rån. I
domstolen utspelas berättelsen
om deras utsatthet och solidaritet, om deras längtan efter trygghet och förståelse. Pjäsen är
berättad med spänning och magi,
sång och musik i en poetiskt burlesk blandning.

/lo m , d '

KÄTHE

KOLLWITZ
BRIGADEN

/((JffiPU -LtJ~.PJ

M'RCARBRIMP /
Kollowitz-brigaden skall dra igång igen.
Första uppgiften blir att måla affischtavlor till första maj. Dessutom skall vi
hjälpa till med Oppethus- och festut smyckning.
Alla är välkomna som medlemmar i
Kollowitzbrigailen. Alltifrån skolade
konstnärer till dig som bara tycker det
är roligt att måla. Från de som har massor med tid, till dem som bara har lite
över ibland. Partimedlemmar, KU:are,
sympatisörer ...
Skriv till: Kollowitzbrigaden, cfo
KU-Lund, Bredgatan 28, 222 21 Lund.
Eller kom till första mötet:
Söndagen 21/4 kl14:00
KU/Vpk-lokalen, Bredgatan 28
(046/123 123)

Mekanisk
rotation
Vid två kommunmöten i VpkLund har den s k rotationsprincipen antagits som en vägledande
regel vid nominering till förtroendeuppdrag inom partiet. Det
är därför förvånande att se hur
styrelsen i Vpk-Lund nu under
rubriken "Vpk-Lund anser" talar
emot att principen tillämpas.
Ledaren i VB kan ju inte tolkas på
annat sätt.
S tyreisen säger att principen
om rotation har klara fördelar
när det gäller att bevara den inre
partidemokratin . För ett starkt
parti på frammarsch är principen
t o m självklar. Men, säger styrelsen, i dag är vänstern på defensiven och högerns krafter blir allt
starkare. I en sådan situation kan
vi inte mekaniskt tillämpa rotationsprincipen.
Nu hävdar jag att mycket talar
för att vi nu borde börja tillämpa
rotationsprincipen rent mekaniskt.
D v s vid varje val ersätts hälften
av våra representanter, och en förtroendvald får max två mandatperioder. På så sätt skulle vi få ett
bättre utbyte mellan bas och
ledning på olika nivåer. Partiet
skulle då stärkas inåt. Vi slapp
då se Vpk-organisationer som passiviserats av ett fåtal dominerande
personer. Ett utbyte hade också
motverkat det erfarenhetsgap som
ju finns inom partiet.
Sedan skall vi inte överdriva
uppgiften att sitta i parlamentariska församlingar. Så märkvärdigt
är det väl ändå inte? (Däremot
tror jag att det kan vara fysiskt
och socialt slitsamt.) Vi skall inte
heller se förtroendeuppdragen
som något den valde sköter helt
privat. Den valde bör ju söka råd
och stöd bland kamraterna.
styrelsens bedömning att rotationsprincipen idag inte är tilllämpbar p g a det rådande politiska läget är minst sagt oroväckande. Har högerns frammarsch
skräm t slag i er? Hyser ni inget
förtroende för partiets medlemmar i övrigt? Vilka demokratiska principer faller då den
dag vi verkligen kommer i ett
politiskt hotfullt klimat?
Jönsson

Dynan
Angående signaturen Mjaus artikel
om Dynan i VB nr 12. Dynan är
inte ett kvalificerat djursjukhus.
Det är ett ställe fullt av inkompetens, nonchalans, slarv och dåligt
bemötande, med ständigt byte av
veterinärer och dåliga okunniga
sådana - chefsveterinären inräknad.
Jag har värmer som drabbats
av Dynan många gånger och som
gett skrämmande exempel på den
"vård" som bedrivs där.
Det är <kandal att kommunala
bidrag ges till en verksamhet av så
dålig kvalite.
[J

Modern kollektivtrafik
I en motion till fullmäktige kräver Vpk-Lund att en grupp tillsätts för att utarbeta ett program
för hur den framtida kollektivtrafiken ska utformas. Utvecklingen på kollektivtrafikområdet
har hittills inte tagits tillvara i
Lund utan man har kört på i
gamla hjulsp år.

negativa konsekvenser. Vpk har i
en annan motion pekat på avgasut släppen, som från dieselbussarna utgör ett problem då det visat
sig att dessa avgaser är mycket
farligare än man hittills trott. Det
är svårt att rena dessa avgaser oc h
man måste ta med miljöh änsynen
i trafikplaneringen.

Tätort - förort

Utgår från behov

Kollektivtrafiken är idag uppbyggd
kring en filo sofi som utgår från en
stad där all service och arbetsplatser är centrerade till stadskärnan och boendet koncentrerat
till ytterområden. Inflyttningen
till staden, nya miljökrav och änd rade resvanor har förändrat denna

En ide är mindre, lättrörligare
bussar som kan beställas av de
resande. Trafiken mås te planeras
så att väntetiderna minimeras, nuvarande bussterminaler blir onödiga och också utgå från såväl människors arbete som från boende
och frit idsbehov.

bild. Tätorten har förtätats och
servicen spridits alltmer och sättet
busstrafiken är uppbyggd på svarar
inte längre mot de resandes faktiska behov.
Trafiksystemets upp byggnad
uppmanar också till en koncentration av service och affärsverksamhet till innerstan.

Kollektivtrafiken måste också
vara billig för konsumenten och
kostnaderna måste fördelas ekonomiskt rättvist.
En prioritering i trafiken av
kollektivtrafiken så att t ex vissa
gator under vissa t ider förbehålls
kollektivtrafik.
En bra, billig och miljövänlig
kollektivtrafik minskar också på
sikt behovet av anna n trafik så
att miljöförbättringar åstad kommes.
I motionen vill man också att
trafiknämnden redan nu får i uppdrag att ord na ut ställningar och
liknande för att belysa alternativa
lösningar av kollektivtrafikpro blemen. Möjligheterna till samverkan med universitetet bör
också undersökas. Även kommunen bör dra nytta av att vi har
ett universitet.

Alternativ
Vill man förflytta sig mellan
stadsdelarna blir man ofta tvingad
att ta omvägen om innerstaden.
Bussarna är också för stora. Ofta
går de nästan tomma medan de
vid rusning är överfyllda. Stora
bussar och dålig turtäthet svarar
inte mot de resandes behov. Ska
kollektivtrafiken bli ett verkligt
alternativ till privatbilismen måste
den svara mot de resandes behov.
Koncentrationen av stora bussar till innerstaden har många

strategidiskussion II
Fördämningarna ska brista! Med
hjälp av konkreta mål och konkreta metoder vill vi- 10 st kvinnor
i VPK- satsa vår energi för kvinnasvaret.
Ett projekt som syftar till att
klargöra och utveckla VPK Lunds
kvinnapolitiska
handlingskraft
startas nu på tisdag den 16 april kl
19.30 i studiecirkelrum 2 på
stadsbiblioteket. Vill Du veta mera
så kom!

Alla kvinnor hälsas varmt välkomna men särskilt uppmanas
kvinnor som har uppdrag för VPK
Lund i nämnder, landsting och
kommunalfullmäktige att komma
på tisdag (åtminstone).
Lena Lundgren

Årets PÅSKV ANDRING
var kärv, med isande vind. Men vi
tog oss fram de tio milen till
Ystad.
Vid lägerelden spikad es bl a
fullm äktigelistan. Observera dock
att det formella godkännandet
sker på Vpks medlemsmöte.

Knapptävling
För några nummer utlystes en tävling om bästa valknapp.
Ferenc Belik har skickat in ett
bidrag. Han föreslår denna enkla
knapp i rött med vit text :

Folk & Rock
byter namn
Musikföreningen Folk å Rock har
bytt namn!
Efter att under ·lång tid haft
problem med missuppfat tningar
och sammanblan dningar med
Skivaffären Folk å Rock, beslöt
fören ingens årsmöte om namnbytet.
Det nya namnet är Musikföreningen GIZMO!
Namnbytet föranleder inga
föränd ringar i fören ingens verksam het och organisation.

Upprop för
Vietnam
I dag är det tio år sedan FNLstyrkorna tågade in i Saigon .
Vietnam var befriat. Vi hoppades
att Vietnam äntligen skulle få fred
efter decennier av krig. Vi hoppades att vietnameserna skulle kunna ägna krafterna åt återuppbygget av sitt land, ett av de värst
krigshätjade i historien. Nu ser vi
att Vietnams återuppbygge sker i
skuggan av hotet om nya angrepp.
Därför behöver Vietnam vårt fortsatta stöd. På samma sätt uttalar
vi vårt stöd för Laos och Kampuchea som också drabbades av
USA :s krig. Det svenska biståndet
är en viktig del av detta stöd . Vi
vet att det kommer dessa folk till
godo . Därför måste biståndet
fortsätta och utvecklas . På tioårsdagen av befrielsen av Vietnam
.uppmanar vi till fortsatt solidaritet med Vietnam, Laos och Kampuchea.
Stöd Vietnamhjälpen postgiro
nr 40 85 00 - 7.

Om rotation och rotation
De senaste veckorna har det diskuterats mycket om valrörelsen
och rotation bland våra folkvalda.
J ag tycker diskussionen är en
storm i ett vattenglas. Med VpkLunds nuvarande strukt ur kvittar
det hur vi roterar, det är ändå
bara apparatchiki (eller motsva rande) so m vi byter ut mot varandra . Se bara på de båda fullmäktigeförslagen valberedningen
lagt. Det ena ska vara enligt " rotationsprincipen" det andra "har ett
starkt stöd" .. . Bah! Det är ju i
princip exakt samm a sorts människor. De har varit partimeci.lemmar länge, de flesta av dem har
haft kommunalpolitiska uppdrag.
De är (med all respekt för dem
som individer) väl inkörda i och
anpassade t ill organisationen. Om
jag förstått saken rätt ska man
använda rotationsprincipen för att
få in nya "oförstörda" människor
som inte fullständigt likriktat> av
apparaten eller parlamentarismen
för att förankra arbetet bredare i
partiet och samhället . Inget av förslagen gör det.
Det obehagliga faktumet är att
Vpk inte har några människor att
rotera med. Se bara på partikommunens årsmöten . Sånär på tvåtre personer har det varit samma
människor de senaste tre-fyra
åren! Den hemska sanningen är
att Vpk-Lund håller på att "förgubbas" kraftigt och anta samma
karaktär som de övriga partierna.
Att så är fallet kan man j u se på
retoriken på olika möten. Man
verkar vara fast i sin egen retorik.
Alltid samma, inga nya grepp .
Det verkar inte finnas någon
beredskap till självprövning.
Med förgubbningen kommer
den kvävande luft som finns i
institutioner och många organisationer; rädslan för det nya och
okända. Visst, Vpk-Lund kan
fortfarande sk ryta med att ha
högt i tak, men det för starka
partikamrater som vet hur spelet

går, de andra kvävs gärna. De nya
håller sig borta. Kreativiteten försvinner. Exempel:
KU erbjöd sig att ordna en välgjord l maj -fest istället fö r de
tråkiga "pliktfesterna" i folkparken. Vad händer? Vpk-Lunds
styrelse slår bakut och tycker att
det hela verkar vara en "ungdomsfest" och ställer en massa villkor
istället för att påverka och hjälpa
KU:arna!
Att gå på kommunalpolitiska
utskottets möten är exempelvis
väldigt jobbigt för den nye. Han/
hon kommer att märka att "allt
redan är klart", världens utseende
(eller åtminstone Lunds) är redan
bestämd. Antingen anpassar man
sig till linjen eller så får man vara
beredd till en oerhörd mängd
extraarbete och en massa törnar.

(Man kan också dra sig undan den
demokratiska processen vilket
alltfler kom munalpelitiskt förtroendevalda också gör.)
Det finns två saker· som vi kan
göra åt det här. Det första är att vi
måste försöka värva fler medlemmar och aktivera dem. Idag är
partiet pinsam t dåligt på bådadera. Inte undra på att qet tryter
på fr iskt blod, nya ideer och
öppenhet. Men för att så ska
kunna ske, behövs det att partiets
"kader" tänker över sin egen roll
som aktivister, hur de tar emot
nya och försöker aktivera dem .
Hur vi ska kunna återvinna vår
öppenhet.
Jag hoppas att vi kan lösa de
här problemen så att det blir
någon mening med att rotera.
Henrik Teleman
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Moruca Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
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Låt verkligheterna förenas!
Tack KA fö r ditt svar och dina
synpunkter p å min artikel! Med all
respekt fö r en skilda kvinnors
motiv till att inte arbeta partipolitiskt vänder j ag mig mot KAs syn
på vad som är den politiska
verkligheten .
För att inte bli
missförstådd vill jag klargöra
en del av min syn som i och för
sig säkert är självklar för både KA
och VB s läsare.
I Lunds kommun är det så att
av alla hushäll med barn u~p till
18 år består nästan var fjärde av
ensamstående förälder, det är 2500
hushäll och denna familjekonste llation ökar . I 88% är det ensarnstående kvinnor med ett eller fle ra barn. Mer än hälften av de ensamståend e mödrarna hamnar under "skälig levnadsstandard", d vs
under det riktmärke som konsumentverket räknat fram. Dessa
kvinnor har en speciell livssituation , de har inte bil - de är
beroende av kollektivtrafiken och
de är mer än andra direkt beroende av vilka beslu t som fattas i
kom munen ,
exempelvis
hur
mycket skatt de ska betala eller
hur mycke t pengar som anslås till
bussarna. Ja, listan kangörasoändlig över frågor som direkt ingriper
i människornas vardag, det politiska är också pers0'1ligt! Om detta
inte är en del av den politiska
verkligheten just nu , så vad i menar du KA då att den består? Jag
menar att de kvinnliga kommuninvånarna är betj änta av att det
finns kvinnliga pt..! itiker som förstår just deras livssituatio n och
som kan föra fram deras krav
både utanför och 'nne i parlamentet. Jo visst, ran13 rna är manliga
och det är männen som i stor ut sträckning bestäm mer villkoren,
men jag är övertygad om att j u
fler kvinnor som iinns med desto
bättre kan kvinnorna flytta fram
sina positioner .
Sedan finns de' en annan verk-

Postadress.
tighet som jag skulle vilja kalla
den personliga som handlar om
hur vi har det med oss själva, hur
vi möter och tar emot varandra,
hur vi exempelvis har det med
våra passioner, besvikelser och
livskriser . Denna personliga sfär är
för var och en av oss, både män
och kvinnor , livsviktig och verklig.
J ag tror på det oundgängliga
sam bandet och dialogen mellan
de olika verkligheterna, det måste
byggas broar och jag vill än en
gång framhälla att jag tycker det
är allvarligt att männen fortfarande är de som i stor utsträckning
bestämmer inriktningen på politiken i VPK Lund . Männen tar
sitt ansvar och gör många gånger
ett bra arbete som skulle kunna
bli så mycket bättre och levande
om fler kvinnor aktivt tar del i
partiarbetet.
Jag vill inte på något sätt fö rringa den sj älvständiga kvinno-

Musselsoppa Elizabeth
Gurley Flynn
Denna musselsoppa är ursprungligen från USA, men låt inte det
avskräcka er; även folk et där kan
behöva hjälp att rädda sin etniska
matkultur från att dränkas i Cocacola och hamburgerfloden.
För två personer tar man en
stor ( 4-5 hg) burk musslor och
silar från spadet som spädes med
vatten tilll/2 liter.
Tärna l hg rökt fläsk fint och
stek det brunfrasigt. Skiva ett par
lökar tunn t och stek dem mjuka
utan att de tar färg.
Tärna 3-4 potatisar och koka
dem, lök och fläsk i spadet tills
potatisen är mjuk. Tillsätt då musslorna och 4 dl mj ölk, smaka av
med peppar, rej ält med smulad
timjan och ev litet salt sam t koka
snabbt upp . Ljust bröd att bryta
i och torrt, fylligt vitt vin är gott
till.

LW

Forskarbyn
.t
hindrar cykl IS er
rörelsens betydelse, den behövs ,
samtidigt känner jag mig kluven
och undrande inför vart den är på
väg.
Jag vill sluta med att citera
något Lars Ahlin skrev redan på
40-talet:
"Plötsligt förstod hon hans kritik av det patriarkaliskt -kapitalistiska samhället: Vad är det annat
än ett slags abnorm hanfrukt.
Det är inte så underligt att dess
civilisation blivit maskinell, teknisk och krigisk. En människa
kommer till under samverkan
mellan man och kvinna . Borde
inte det kulturella skapandet ske
under samma samverkan? Borde
inte den manligt renkönode kulturen och civilisationen ersättas
av en mera mänsklig där det manliga och kvinnliga ingått en oskiljbar förening?"

Bodil Hansson

Gladys Baez ; Lund

K vinnopatrullen

Öppet hus med musik, kaffe och
Gladys Baez, Nicaraguas första
kvinnliga
gerillasoldat, parlamentsledamot, administrativt ansvarig för Lednregionen och aktiv
i kvinnorörelsen (se VB nr 10).
Folkets Hus kll9 tisdagen den
16 april.

VPK Skånes kvinnapatrull ger sig
snart ut igen_
Vi börjar i Eslöv lördagen den
4 maj kl9_00.
Vill du vara med och sjunga
och åka med u t en eller flera
gånger så öva med oss onsdagen
17/4 kl 19.00 hos Iris Nilsson,
Virvelvindsvägen 4E . (11 85 91)

Hur länge ska vi med leriga fötter
vada mellan Teknis och Sparta
bland resterna av den uppgrävda
cykelvägen?
Forskarbyn är uppenbarligen
viktigare än cykelvägar i Lunds
kommun, även när det bara behövs lite god vilja och omtanke
för att lösa frågan .
Dock är cyklister ett envist
släkte. Ingen lervälling , snödriva,
brädhög eller något staket kan
stoppa en cyklist som verkligen vill
fram den enda naturliga färdvägen .
Oändliga är de olika varianter på
stigar som cyklister och gångtrafikanter trampat under vintern allt
eftersom hindren omgrupperats .
Cyklister och gångtrafikanter
kommer att fortsätta trampa här,
var så säker, därför att vägen fyller ett behov och används mycket
flitigt_
Det är mycket dålig stil av
kommunen att agera p å detta
sätt och vi undrar alla - när ska vi
få tillbaka vår cykelväg?
Trägen cyklist

KLUBBMÖTE KU ons 17.4 kl
19.00. Tema: Varför är ungdomen sil rädd? Inledare. 1 majdiskussioner.
Medlemmar
oc h
sympatisörer
välkomna.
Fika
B redgatan 28
BLASORKESTERN Lä 13.4 spel
vid appellmöte på Mårtenstorget
k l 10-11. Repertoar: those o l dies
and godies! Sö 14.4 rep kl 19, novetter kl 18.
VP K l F träningen pil lördag pil
Lerbäck inställd pga Kvällscupen
TEATER Proteus spelar Syskonen
i Folkets Park Lo & Sö kl 15, se
art i k e l.
STÖD KOMM l TT EN för Central amerika . Sö 14 .4 kl 15-17 musik caf El i Pube n , Östra Torn (invid
Tornets närbutik). Anna & Pablo
sjunge r, Joachim Lentz visar bilder
fr ån Nicaragua. Kaffe & kakor.
KV INNOMÖTE Kvinnor samlas
för st r at egidiskussion Il Ti 16 .4
kl 19.30 i stadsbibliotekets stu diec ir kelrum 2 .
BISTANDSDEBATT 15.4 kl 19
AF L i Ila Salen. Anders Forsse
SIDA, Gösta Edgren UD, Margareta af Uggl as (m) och Ola & Ernie
Friholt jornalister & biståndsarb.
P I ANOAFTON med Helge Antoni
Sö 14.4 kl 19 .30 i Lundsstadshall
Mozart, Beeth o ven, Brahms &
Schubert .

kommunistisk
kommunalpolitik

KOMPOL har möte som vanligt
M å 15.4 kl 19 .30 på partilokalen
Bredg . 28

DENNA VEC KA S REDAKTION
Sonia Bergstro m , Karin Blom och~
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