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Proffsigt och 
amatöristiskt 
Vädrets makter var inte nådiga mot vpk-Lunds höstfest detta 
år. Hösten rivstartade dagen innan - den ska, som bekant, 
egentligen komma efter höstfesten - och en del av romantik, 
passion och stämning blåste bokstavligen bort. 

Ett stort och högklassigt artist
uppbad höll dock mycket . av 
romantiken och passiOnen vtd liv. 

Timlig spis . . . 
Cafetältet blåste lyckhgtvts mtc 
bort, även om det såg hotande 
ut ibland , utan blev mer och 
mer höstfestens artistiska och so
ciala centrum . Ute var kallt 
och blåsigt, i rotundan stort och 
ödsligt, och allt mer kom att 
kon cen treras dit. 

Det fanns även andra goda 
skäl - goda i dubbel bemärkelse' 
Tarci,ios lamm t ex, utan vtlket 
varje höstfest gråtande skulle falla 
ihop och krypa in i ett . hörn 
för att dö. Chefens kusm 
känd från VB - kompletterade 
med sallad. 

Slösande blandning 
Var och hur man vände sig 
,å hände saker - som Oygande 
reporter fick man t1axa omkring 

så det förslog' Plötsligt var det 
en afro-cubansk grupp med 
unika instrument - ytterst sugges
tiva rytmer. Eller så tyckte pop
bandet Rosa Luxemburg att det 
var för kallt och blåsigt på ute
sce nen ocg fyllde cafetältet med 
sitt inten siva ös i stället . 

Eller också dyker plötsligt 
Jörn Svensson upp mitt i kaffet 
och talar om hur männen med 
ko stnadskalkylerna leder våra 
tankar rent åt helvete fel. 

Han hade träffat en utveck 
lingsstörd tjej på en institition, 
som till sist förstått vad språ
ket kunde användas till och var 
ett enda stort leende. 

- Vad är ett sådant leende 
värt i samhället? undrade J örn . 
Här vill moderaterna skära på 
särskolor och annat. Men att 
dörrarna öppnas för människor 
till en ny vär ld är mer än väl 
värt vad det kostar. 

Forts på sid 3 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Miljödebatt 
Spara åkerjord från bostadsbyggande, var rädd om Höjeådalen 
och förhindra Akerlund&Rausings farliga utsläpp. Detta och 
annat diskuterades under den miljöpolitiska debatten i stads
bibliotekets hörsal i måndagskväll, dit Lundabygdens Natur
vårdsförenig, Lunds Fältbiologiska sällskap och Lunds Fält
biologer hade inbjudit partierna att inför allmänheten redo
visa sin politik. 

Andre' de Richelieu (mp) betona
de att Miljöpartiet vill grunda sin 
politik på naturens egna villkor. 
Det var därför partiet hade bil
dats. Övriga partier såg miljö
vården som ett kosmetiskt prob
lem, menade han, medan det för 
De gröna var en fråga om liv och 
död . Vi stör skapelsen , menade 
han, och såg tillväxten som roten 
till det onda. "Vi lovar inte guld 
men vi lovar gröna skogar." 

Tillväxt 
Karin Svensson Smith (vpk) för
svarade partiet mot anklagelsen 
att vpk skulle sätta jobb och till
växt före miljön genom att 
marxistiskt se miljöfrågor som 
maktfrågor. Vems intressen ska 
bestämma? Akerlund&Rausings 
vinstbehov, arbetarnas behov av 
jobb eller Klostergårdsinnevånar
nas behov av frisk luft? Partiet är 
medvetet om att tillväxt hör ihop 
med resursslöseri, hävdade hon, 
och hänvisade till vpk :s sju !ton 
miljömotioner i fullmäktige. 

Tillväxten är nödvändig och 
behöver inte alls betyda resurs
slöseri menade däremot Gösta 
Regnell , moderat och vice ord
förande i Lundabygdens Natur
vårdsförenin~, och förordade 

skatter, avgttter och premier som 
styrmedel. Sambandet mellan 
ekologi och ekonomi såg han till 
skillnad fran de förstnämnda som 
en fråga om att räkna pengar. 
" Lägger vi ihop alla kostnader för 
miljön överstiger det bruttonatio
nalprodukten", kalkylerade han. 
Miljövården har blivit prissatt . 

Bruk och förbrukning 
Centerpartisten Hans Albin Lar~
son talade bondelikt om att bruka 
jorden istället för att förbruka 
den och att lämna över till 
kommande generationer. Sopor är 
en resurs, gamla hus bör renoveras 
istället för att rivas och oblekt 
papper är bäst var konkreta mit
tenåsikter. Centern vill värna om 
en humanistisk människouppfatt
ning och en ekologisk natursyn i 
en decentraliserad, styrd mark
nad sekonomi. 

ökade satsningar 
Inget av de sex fulhnäktigeparti
erna förnekade att miljöfrågorna 
var allvarliga och alla sade sig vilja 
göra ökade satsningar, fast uti
från så olika utgångspunkter. 
Må den ideologiska medvetenhe
ten bli stor' 

KG 

VALVAKA 
V pk :s valvaka hålls i år i Folkets Park och det hela 
startar kl 20. 
Mat -lamm och korvgryta, fräsch sallad 
Dryck - öl, läsk och vin 

Valkommentarer av Thomas Sch!yter och 
Sten Henriksson 

Musik, champangelotteri, valtips,jubel . 

Entre: 10:- Mat: 30:-

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 



Arbetet 
sviker 

Krossa-apartheid-demonstrationen 
förra veckan var dåligt annonserad. 
Det var en miss av arrangörerna 
att inte annonsera på betald 
annonsplats i Arbetet och Syd
svenskan men det var också svagt 
av tidningarna att inte skriva mer i 
förväg om demonstrationen och 
om det efterföljande motet , dar 
Jundapol!ttker skulle deklarera sm 
Sydafrika-politik för sina väljare . 
Tidningarna hade i god tid fått sig 
tillsänt uppropet och inbjudan till 
partierna. De var också påminda 
med telefonsamtal några dagar 
innan. Arbetet närnner'demonstra
tionen i en bra artikel om bojkott 
av varor, men de nämner inte 
mötet. Sydsvenskan skriver ingen-
ting i förväg. . 

Sydsvenskan beklagar mtssen 
sedan händelsen och rapporterar 1 
en artikel med bild. Men Arbetet 
skriver inte ett ord varken om 
demonstrationen eller om mötet. 
Detta trots att socialdemokrater
na var medarrangörer och att 
Gillian Nilsson talade på mötet. 
Varför? 

Kanske Arbetet tycker att alla 
planerade evenemang borde instäl
las när Olof Palme kommer ttll 
stan? Eller .också skäms Arbetet 
för att Olof Palme inte gick med 
i tåget. Det hade varit fullt möj
ligt att ordna . Nu utannonserade~ 
istället samling ttll PaJmes mote sa 
att de t kolliderade med tiden för 
demonstrationen. Men Arbetets 
tystnad gör i så fall bara det hela 
värre. 

Kanske tycker Arbetet inte att 
en demonstration i Lund är någon 
nyhet. Men den breda politiska 
enigheten kring parollerna Krossa 
Apartheid, Stöd ANC och Iso lera 
Sydafrika är faktiskt en nyhet. 
Alla partier i Lund ställde stg 
bakom utom moderaterna, som 
lät medd ela att de "av prin cip" 
inte deltog som parti utan som 
individer. Ett tiotal moderater 
med kommunalrådet i spetsen 
syntes också i demonstrationen. 

Den breda enigheten visar på 
goda förutsättningar att lokalt i 
Lund fortsätta sohdantetsarbetet 
.mot apartheid . Vi får hoppas att 
Arbetet och sydsvenskans lokal
redaktioner i fort sättningen tar 
sitt ansvar och låter lundaborna få 
veta vad som händer på stan. 

Turbon inkopplad 
Valspurten tycks äntligen vara på gång, för Vpk Lund~ del ~ 
genom att de välbekanta affischbocka!na med hemgJorda .... 
affischer åter syns på stan. Jag har faktiskt saknat dem, men 
jag förmodar att tanken vari~ at~ åstadkomma en s~ags 
turboeffekt sista veckan. Man far val vara glad att det mte 
dröjde en vecka till. Det är många som tävlar om upp~ä~k-
samheten nu - i Lund ju faktiskt nio partier och det blir lite 
kaotiskt och faktiskt också löjligt . Jag menar , partier som man 
knappt visste fanns i Lund talar om s}n ra~ryg~ade linte, och 
politiker som inte har synts utomhus pa tre ar star nu dar med 
handmiken i högsta hugg och ler insmickrande. 

Opinionsbildningens villkor 
Mina främsta insatser den här val
rörelsen har legat på det konstnär
liga planet, närmare bestämt 
genom att spela det kända mustk
stycket "Bandiera Rossa" ett 
trettiotal gånger. Jag syftar på 
V pk Lunds gårdsmusikaliska verk
samhet de senaste veckorna. Ett 
gäng musikanter stegar in på en 
gård, placerar sig mepan pisk
ställningen och sandladan och 
klämmer i med en låt. En talare 
säger i stort sett bara att vi är från 
Vpk , som är ett bra parti, och att 
vi vill påmin na om att det är val 
snart , vi kör en låt till och drar 
sen vidare. Jo . så har vi en röd 
banderoll för att också visa vem vi 
är. Det hela tar cirka åtta minuter 
och lär knappast kunna betecknas 
som störande av den allmänna 
ordningen. Det är tredje valrörel
sen nu vi har provat på det här 
och i huvudsak har det varit upp
skattat inte bara bland anhäng
are. un'dantag finns och om någon 
har bett oss sluta har vi snällt gått 
vår väg. . 

Det intressanta i år är att Vld 
flera tillfällen har människor som 
inte sagt ett ord till ms ringt till 
polisen, som ryckt ut och frågat 
efter tillstånd . Nu är juridiken här 
oklar. det här är verkligen inte 
någon politisk demonstration eller 
något möte, det är gårdsmusik 
med politiskt innehåll. Till det 
kommer att det skulle vara prak
tiskt omöjligt att få dessa 
tillstånd; det skulle innebära att vi 

Betald 
annonsplats 

. ~kulle behöva söka tillstånd hos 
-varje fastighetsägare och det vet 
man ju hur sådana är. Vad det 
handlar om är helt enkelt 
opinionsbildningens villkor, om 
det bara är köpta annons- och 
affischplatser som duger i en 
valkampanj eller om människor av 
kött och blod ska ha en chans att 
nå andra människor på ett enkelt 
och opretentiöst sätt. Det har 
alltså gått bra i alla år, men nu är 
det mudder och det säger kanske 
något om att polariseringen har 
ökat. 

Drömläge 
Miljöpartisterna i Lund har verk
ligen försatts i ett drömläge av 
borgare och socialdemokrater. 
Det är ingen måtta på hur eko
nomil;kt ansvarslösa de anses vara 
och hur hållningslösa de är genom 
att inte ständigt stödja et t och 
samma block. Varje uttalande av 
Gun Hellsvik och Claes-Göran 
Jönsson torde i genomsnitt till
föra mp hundrafemtio kommil
naJa röster. Till det fantastiska hor 
att Miljöpartiet , som ju har sin 
kärna här i stan närmast består av 
en sorts besjälade folkpartister , på 
det här sättet framstår som fri
brytare med fantasi och förmåga 
att föra en effektiv oppositiOns
politik . Det är ju det de inte har 
förmått under sina tre år i Lund; 
min och andras besvikelse 
kommer ju av deras tandlöshet 
och räddhåga och brist på egna 
initiativ. Jag vill inte döma någon 
ohörd - jag kan t ex mycket väl 
tänka mig att Per Gahrton skulle 
kunna göra nytta i riksdag e~, men 
lokalt här i Lund har de pa mte t 
sätt dirmått leva upp till sina an
språk. Herregud jag .har suttit 
bredvid en av mtiJopartwts 
ledande företrädare i Lund i en 
nämnd i tre år och nåt så följsam t 
och välartat vad gäller förhållan
det till tjänstemännen och god 
ton mot nämnd ens maJontet 
trodde jag inte fanns . Men det går 
säkert bra i valet ändå och Jag ser 
med skräck b landad förtjusning 
fram mot att höra datakonsulen
ten Gunnar Håkanssons jungfrutal 
i kommunfullmäktige. Jag hoppas 
detblirpåhexame~r. 

/,u czfer 

Gratisutdelade annonsblad är ett 
ständigt plågoris för Lunds brev
lådeinnehavare, och i regel kas
tar man dem obesedda. Men det 
senaste numret av Lundapasten 
trampar så klart över gränsen att 
det är värt en kommentar. 

Chiledem on s tra ti on en 

Lundapasten håller sig ju, för
utom de direkta annonserna, med 
redaktionell text som ger sken av 
att vara oberoende. I det senaste 
numret har dock moderaterna i 
Lund köpt sig två intervjuer, som 
i svassande ordalag prisar Mats 
Helmfrid, som påstås vara Lunds 
yngste politiker, och Ene Ras
musson, den framstående biodla
ren. 

Det intressanta är hur tydligt 
man vänder sig till moderatväl
jare med sympatier för Miljö
partiet, vilket kastar ett mtres
sant ljus över de i?k<ll,a taktiska 
dispositionerna. Vt lamnar t.n
fightingen åt de närmast beror
da, men vi kan försäkra att 
vår lust att gynna Lundapastens 
annonsörer in te precis har ökat. 

Det är idag tolv år sedan general 
Pinochet genom att mörda den 
demokratiskt valde president 
Allende grep makten i Chile och 
påtvingade dess folk en blodig 
militärdiktatur, som nu har exi
sterat lika länge som Hitlers 
nazistiska terror existerade i Euro
pa. 

General Pinochets regim vilar 
uteslutande på det nakna våld 
som utövas av hans bödlar och 
lego-knek tar. 

Hela det chilenska folket 
kräver en återgång till demokrati 
och civilt styre . 

Onsdagen den 4 september ge
nomfördes landsomfattande de
monstrationer i Chile med krav på 
återinförande av demokratiska fri
och rättigheter. Svaret från 
Pinochet-regimen blev det vanliga: 
ett hatfyllt nej till varje form av 
demokrati och frihet , understru-

ket av massivt våld mot obeväp
nade demonstranter. 

Demokrati och frihet är 
begrepp som ofta förekommer 
i den svenska debatten. De par
tier och politiker som beteck
nar sig som företrädare för demo-

"krati och frihet men som idag 
underlåte r att fördöma Pinochet
regimen och kräva demokratiska 
rättigheter och frihet för Chiles 
folk, sakr.ar all trovärdighet! 

Vi som samlats på Stortorget 
i Lund den 11 september 1985 
kräver: 

Mänskliga och demokratiska 
fri- och rättigheter för Chiles 
fo lk! 
Frihet för de politiska fångar
na i Chile! 
Tryggad hemresa för de chile
nare som av Pinochetregimen 
tvingats i landsflykt ! 



forts från sid l 

Raffinerat 
Då och då tittade vi in i den stora 
rotundan. Där hörde vi höst
festen mest raffinerade inslag, 
Duo Tut Tut En tjej med väl
skolad sopranstämma sjöng visor 
av bl a Brecht och Olle Adolph
son, till en bastuba som enda 
ackompanjemang' Aktion och 
mimik bidrog. Helproffsigt! 

Ett annat proffsigt inslag i 
rotundan var Börje och Bosse, 
som inledde söndagen med klas
sisk gitarr och klarinett (stundom 
utbytt mot s k pennywhistle). 

Mera amatöristiska men myc
ket njutbara var Franska dröm
orkestern, särskilt när de före
drog franska chansons (och speci
ellt pil franska). 

Lille Skutt 
l rotundan kunde också barn i 
alla åldrar få lära sig hur man 
gör revolution på svenska. Med 
barn och enstaka vuxna i en 
halvcirkel runt omkring sig berät
tade J örn sagan om hur lille 
Sku t t fick de andra kaninerna 
med ' ig att tillsammans gnaga 
hål i buren så de slapp bli pälsar 
åt människorna. Det vi små och 
svaga inte kan ensamma, det kan 
vi om vi är manga och kommer 
överens. Jag skulle kunna lägga 
omkull var och en av er om vi 
brottades, sa Jörn till ungarna, 
men om ni gav er på mig allihopa 
så ... 

Barnunderhållningen i det spe
ccila barntältet kunde med fördel 

njutas av icke alltför stelnade 
vuxna. Claes Rosvalls humoris
tiska samspel med barnen (och 
senare på kvällen med de vuxna) 
vore värt ett särskilt kapite l, 
och nog var det fler än jag som 
gick och upplevde Caesars 
debut som stumfilmspianist 

Unga futuriste r 
i Majakovskijs och andras efter
följd hade byggt ett tält, som de 
kallade hu , och där det var lite 
knepigt, om än stundtals rik tigt 
medryckande för oss 40-talister 
att på 80-talet få återuppleva 
20-talet. Själv satt j ag och dunka
de med ett Hycke bilskrot på en 
byggnadsställning med ena han
den och skrev i mitt reportage
block med den andra, allt medan 
ljud- och ljuseffekter blev allt 
märkligare, mimer framfördes och 
mer eller mindre improviserade 
dikter lästes upp. At helvete 
med harmonin! Som avslutning 
duschades VB-reportern, som rep
resentant för de i unga fu turist
anarkisters ögon så förhatliga 
massmedia, med en hink begag
na t målarvatten. 

Ett allvarligt ins lag fick vi oss 
också till livs på utescenen: : 
den engelske kolgruvearbetaren 
Dennis Rimmer, som gästade oss 
under hela höstfesten, berättade 
om hur det är att leva i Thatchers 
England. Demontering av välfärds
staten, Jagar mot de medbor~er 
liga rättigheterna och speciell t 
mot arbetarklassen .. . Thatcher
regimen anser han är fullt i k lass 

med naZisterna , och andra 
europeiska högerpartier ser den 
som ett föredöme och kommer 
att göra likad ant om de får 
chansen. 

Ekonomiskt back 
Vi hade alltså otur med vädret , 
och man räknar med ett under
skott på 15-20 000 . 

Men vi anordnar ju inte höst
fester för att vpk-Lund ska bli 
stort och rikt . Inte ens för att 
göra partipropaganda. Höstfesten 
är en social tradition för oss i 
Lund och visar att man kan 
erbjuda ett stort utbud av under
hållning och artistuppträden utan 
kommersialism - och det ska 
vara höstfest helt enkelt! 

/ny 

TACK! 
alla ni som gjorde Höstfesten 

möjlig 
alla förvaltningar som har ställt 

upp 
Proteus för att ni lånade ut era 

lokaler 
och till sist ett tack till vädrets 

makter för att ni höll upp med 
att regna på söndagen 

Höstfestkommitten 

Höstfestfoto: 
Erik Mårtensson 

TACK! 
alla ni som tömde portmonärer
na på de sis ta slantarna under 
Höstfesten och gav de brittiska 
gruvarbetarna e tt bidrag. Totalt 
1000 kronor kom in! 

Lugimilen 
Lördagen den 21 september k l 
14.00 är det åter dags för Lugr
milen , ett stadslopp över l mil 
genom Lunds centrala delar. 

Loppet har både tävlings- och 
mo lionsklasser för såväl damer 
som herrar. 

Det går bra att anmäla sig 
fram ti1145 minuter fö re start. 

n .. 

LUNDs 

CENTR/J M 
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Vad vill vi 

Miljöpartiet 
svarar 

Sign Ellen (VB nr 2 7) har läst 
Miljöpartiets kommunala hand
lingsprogram Hon saknar analysen 
och underbyggnaden till de krav 
vi ställer. Det stämmer, Ellen! 
Värt lokala program har vi med
vetet gjort så konkret som möjligt. 
Den ideologi ka bakgrunden hit
tar du i värt ideprogram, vilket 
jag skickar till VB's redaktion . Mp 
1 Lund har nämligen sammagrund
läggande ana lys som partiet på 
riksplanet. Något som kanske inte 
stämmer för alla partier. . 

Nej, namnet "Miljöpartiet" 
känns inte betungande. Tillägget 
"'de gröna" valde vi för att mar
kera vår samhörighet med den 
gröna rörelsen i resten av världen. 
En samling partier med gemensam 
ideologi, trots att de vuxit fram 
oberoende av varandra . 

"Mp har inte tagit upp några 
miljöfrågor i kommunalpolitiken", 
sknver du. Det avslöjar en för
vånansvärt snäv syn på vad miljö
frågor egentligen är. Hejda till
växten av Lunds stad, stoppa 
Västra Ringen,j ärnvägen till Dalby 
och Veberöd, rivningsförbud är 
exempel på förslag till milj"öför
bättringat. Att snoka reda på gift
utsläpp är viktigt - men skall det 
vara nog med det? 

Miljöpartister om några är 
fattiglappar, Ellen! Men det är 
också människor som funnit att 
det går att leva p a en lägre inkomst 
um man samtidigt har mera fri
tid. Då kan man hinna göra saker 
-;om gör vardagen billigare - och 
trevligare: brödbak, odling m m . 
Därför jobbar vi för 6-timmandag, 
med lön för 6 timmar . Lågin
komsttagare behöver lyftas upp i 
lönegraderna, men att generellt ge 
alla löntagare lön för 8 timmar är 
olämpligt. Det skulle kräva en 
produktivitetsökning som skulle 
driva på miljöförstöringen ytter
ligare. 

Du menar att vi i Miljöpartiet 
inte har några gemensamma vär
deringar. Lä> vart ideprogram l 
Var ideologi kan i ett nötskal be
;kriva; med orden: "'socialt am var 
pa ekologisk grund". Men, är det 
kamke sa att värderingar måste 
vara kommunistiska för att kallas 
ideologi? l sa fall tycker jag att du 
gör det väl enkelt för dig i dc
batten. 

r 
Andre de Richelieu 

med psykiatrin? 
Jag hade tänkt att ni här skulle få 
läsa en debatt mellan RSMH:s 
(Riksförbundet för social och 
mental hälsa) Lundaordförande 
Bo Nerpin och vpk :s landstings
ledamot, läkaren Helena Svantes
son. Men det blir ingen. Bosse är 
död. Han gick ut från psykavdel
ningen i torsdags "för att köpa 
cigaretter". Jag blev givetvis 
ledsen, men framförallt FÖR
BANNAD. Vilken psykvård har vi 
egentligen i det här landet? (Sam t 
i en massa andra länder också!) 

Första gången jag träffade 
Bosse var för c:a 12 är sen då jag 
sålde Ny Dag, blev inbjuden och 
f1ck höra 40 minuters argument 
för anarkismen. J ag sålde ingen 
Ny Dagjust där. (Men han röstade 
på vpk.) Bosse tyckte att vänstern 
svek när det gällde psykvården. 
Vad gör vi? Har vi svikit igen? 

Alla psykpatienter är inte 
omyndigförklarade icke-väljare 
heller, och de drömmer kanske 
inte så långt som till ett eget rum, 

bara att få en dörr att stänga pä 
toaletten. Många har, 1985, inte 
ens det. 

Jag frågade C H Hermansson 
i ämnet 1982, före nya LSPV
lagens tillkomst (lagen om sluten 
psykiatrisk värd). Han välkomnade 
frågan och förordade den italien
ska modellen, dv~ öppnare for
mer. (Som det delvi~ blivit också 
delvis tvärtom.) Jag ställde ~am m~ 
fråga till vpk :s vice ordförande 
Viola Claesson i lörda<>s. Hon 
kände inte till partiet~ stånd 
punkt: Bosse är ~annerligen inte 
den forste som dött "av p~ykia
trin" , ~et har jag penonligen 
djupt kant av. Vad vill vi egent
ligen? Och varför säger vi det inte? 

Eftenom mina planer inte gick 
att genomföra ~tälJer jag frågorna 
till And~n Sanner>tedt, (andra 
namn p a vpk :s landsting>li~ta) , 
som borde vara väl förberedd 
inför psykiatridebatten den 4.9 
med alla landstingspartierna. 
Lund den 3.9 

Birgitta Fernstedt 

~ 
Psykvården 
behöver reformeras! 

Gemensamt för missbruk av alko
hol, narkotika, läk emedel, krimi
nalitet och psykiska besvär är att 
orsakerna till stor del är att söka 
dels i individens personliga relatio
ner och erfarenheter , dels i sam
hälleliga förhållanden. Viktiga 
samhälleliga orsaker till de ·sa soci
ala problem är utslagningan i sko
lan, på arbets- och bostadsmark
naden. Den viktigaste förebyggan
de politiken mot missbruk, socia
la och psykiska problem , är där
för att skapa meningsfulla arbeten 
åt alla, att garantera alla en god 
bostad och en ekonomisk grund 
trygghet, samt att förändra skolan 
så att utslagningen där kan för
svinna. Det innebär, helt enke lt, 
en kommunistisk politik. 

Vad gäller den psykiska vården 
ligger Sverige långt efter manga 
andra länder: vi har satsning pa 
tvångsvård, p a stora imti tu tioner 
och på medicinering. Psykiska 
störn ingar som bottnar i sociala 
problem och relationsproblem 
skall inte medicineras. I stället 
skall man stärka patientens för
rnaga att hantera sin situation. 
Den gamla förmyndaraktiga 
tvangsvården bör ersättas med en 
modernare syn, som inom social-

tjänsten. Individens mtegritet 
skall respekteras, behandlings
insatser skall beslutas och genom
föras tillsammans med individen. 
Rättssäkerheten måste stärkas. 
Om tvångsåtgärder behövs , skali 
de beslutas av domstol, inte av 
läkare. 

De stora mentalsjukhusen bör 
försvinna. I stället behövs mer 
öppenvård , förlagd nära män- ~ 
niskorna . Slu tenvården bör bedri
vas i mindre. mer "hemlika" 
institutioner. 

Socialbcredn ingen har lagt för
slag till reformering av den psyki
atriska vården. De förslagen inn~
bär påtagliga förbättringar och de 
bör genomföras snabbt. 

Till sist: R-förbunden, patient
och klicntorganisationerna, har nu 
funnits i ca 20 år. Under denna 
tid har de utfört ovärderli<>a in
satser i den sam hälleliga debatten 
genom att sprida kunskaper, er
farenheter, förståelse. Dc har 
kornmit med mycken kritik av 
Vård-Sverige, och i allt väsentligt 
har dc haft rätt. Dc är därför 
värda ett starkt samhälleligt stöd. 

Anders Sannerstedt 

VPK - kandidat tilllandstinget 
1 Malmöhus län ' 

POSTTIDNING 

Erfaren kollektivist har nu funnit 
en lägenhet. Söker l eller ett par 
personer att dela den med. 

per te! 12 90 98 

På valvakan Folkets Park 
kommer en mapp med elva 
grafiska blad av Henrik Teleman 
att försäljas. Pris minst 1500:-, 
som oavkortat går till valfonden. 

En gul regnjacka/kappa med 
mark!lmgen "M B" togs tillvara på 
H ost festen. Ring 13 19 7 5 Lars 
Borgström, så får du/ni tilibaka 
den. 

Valarbets
kalendarium 

Fredag 13/9 Vpk säljer mom s
fri mjölk på stortorget mel
lan kl 16-18. 

Surprise aktion pa lördag. Till 
den behövs de t massor av 
folk. Ring till Anna-Sofia 
Quensel på tel 13 82 13 el. 
14 54 61. 

Söndag 15 /9 Har du inte röstat 
så gör det nu! 
Pa kvälle n valvaka i Folkets 
Park. 

BLASORKEST ERN Lärd 14.9 
kl 1 O. Mårtenstorget. Musik
marsch i stads k ärn a n t i Il k l 13. 
Sänd kl 20 spelning på Valvakan i 
Folkets Park. 
Vpk:s Sommarläger. Arets som 
marläger resulterade i ett ekono
miskt underskott på 731 kr. Men 
då hyran för Hjärtasjötorpet, 
2500.-. har betala ts med fä regå
ende års övers k att, erhölls ett 
"netto" på 1 769 kr. 

Tommy Nilsson 
kassör 

~ECKOBLADET 

Redaktion: Lars Borgström, Finn 
Hagberg sam t Lasse Svensson 
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