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Bojkotta frallan!
Det uppmanade Marit Paulsen,
författare och bonde i det första
av en serie föreläsningar i ekologi som SKTF's Malmöavdelning anordnar i höst.
Marit Paulsen avslöjade myten
om den försämrade proteinhalten
i vetet. Husmödrar har under
årens lopp bakat bröd med 9 %
protein i vetet, vilket har fungerat
utmärkt. Plötsligt skulle proteinhalten öka till 14 %, detta var ett
krav från industrin, det behövdes
"starkare vete" för att passa industrins fralla-maskiner. För att få
den högre proteinhalten måste
åkern kvävegödslas på sensommaren för att mata kärnan i axet, vilket innebär att endast 15 % av
kvävet tas upp i växten medan
resten urlakas i våra vattendrag.
Gödsling på våren är mera skonsamt, växten förmår då ta upp
mer av kvävet.
Industrimaten är odemokratisk. Våra sinnen i form av lukt
och smak har tagits ifrån oss. Vi
förmår inte längre kontrollera maten, och vi kan inte avgöra om
leverpastejen är gjord i går eller
för en månad sedan. Äpplen ska

skrumpna, leverpastejen mögla,
mat ska inte vara evighetsmaskiner. Förfalskningen är stor, ett
äpple som ligger i kylskåpet i månader utan att förändras är strålbehandlat
Kemisk besprutning av våra
grödor är bara en liten del av den
ogynnsamma hanteringen av maten. Potatis exempelvis är en
mycket känslig produkt, den är
känslig för stötar och ljus. Hon
varnade för att köpa potatis som
ligger i ljus, potatisen utvecklar
stressämnen som är ohälsosamma.
Vi fick rådet att alltid skala potatisen och välja så stora knölar som
möjligt. Små oskalade potatisar
kan mycket väl vara orsak till
sommardianler.
Som konsumenter har vi makt,
hela kedjan av livsmedelshanterare är känsliga för marknaden. Gå
tillbaka till affären med dålig
mat, skaffa kunskap, gå samman
och ställ krav, använd stencilapparaterna runt om i vårt land till
kamp för frisk oförfalskd mat!
Att ta ansvar för sin egen mat är
en politisk handling!
Bodil Hansson

Ett Veckobladsinitiativ på tioårsdagen:

"Har vi i Lund den
dagspress vi förtjänar?''
Offentlig debatt med Arne Jarl (Skånska Dagbladet), Jan Mårtensson (Sydsvenska Dagbladet) och Björn Sjö (Arbetet) . Ordförande är Sten Henriksson från Veckobladet.

Onsdag den 30.1 O kl 19 på stadsbiblioteket, cirkelrum

Dags igen för de
existensiella frågorna
- En av vpks viktigaste uppgifter efter valet är att diskutera
de existentiella frågorna i ett politiskt perspektiv. Till möten
med ett sådant innehåll kommer det folk, inte minst unga
människor, sa Jörn Svensson på vpk-distriktets valvärdering
i Lund förra lördagen. Han menade också att vi måste börja
återställa vpks bostadsorganisationer i städerna, om än kanske
i anspråkslösa former. Det är viktigt för att folk ska kunna
komma till tals med oss - och hur viktigt det är visar exemplet
Herslow.
- Det känns fel när vpk-ledningen
i sina kommentarer talar om valresultatet som en framgång, sa
helsingborgaren Tomas Kareld.
Det är ett misslyckande när vi
inte kan attrahera fler av alla
missnöjda socialdemokrater.

Svåranalyserat
- Det är ett svårt val att analysera, menade J örn Svensson
också. Väljarströmmarna rör sig
i ett komplicerat mönster. Det
finns
dock starka tecken på
att genomströmningen i vpk inte
alls är så stark som tidigare
väljarundersökningar
gett ·tid
handen.
Han lovade att föra
vidare ett lund aförslag om att
vpk skulle företa en egen vetenskaplig analys.
Klart är dock att det fmns
två rikstrender för vpks del.
En är att partiet håller ställningarna eller går fram på bruksorter och i arbetarstadsdelar. En
annan att vi förlorar, och i vissa
fall starkt, b land grupper i
storstäder och på universitetsorter
där vi gjorde stora landvinningar
på ~ uttitalet. De trenderna är så
starka att de lokala insatserna
i valrörelsen ofta har spelat en
marginell roll för utgången.
Visst var valutgången en besvikelse. Kampanjen kändes bra i

böljan men de sista veckorna
fick vi ingen uppmärksamhet.
Kraftfulla initiativ d å från valledningen hade nog inte skadat .

Olycklig koppling
En del av diskussionen handlade
naturligtvis om
skånepartiets
framgångar. Jörn Svensson menade att den allmänna politiska
medvetandenivån är klart lägre
än för tio år sedan. Det ger utslag inte minst i arbetarklassens
periferi. Det är inget problem
som är speciellt för Skåne och
fo rts på sid 4

l( om till VB :s
tiöårsfirande!
Kl 21 blir det mottagning på Vpk/KU-lokalen Bredgatan 28.
Dryck och tilltugg serveras. Alla välkomna, både vänner och
fiender till VB (eller till enskilda reda k töre r).
Under kvällens lopp produceras VBs jubileumsnummer.
Alla slags bidrag, texter eller teckningar, om VB eller något
helt annat (bara Lund är med på ett hörn), är välkomna. Men
det börjar bli brått! Lämna in bidragen till Bredgatan senast
söndag eftermiddag. I nödfall kan man komma överens med
Gunnar Sandin, tell35899, om senare leverans.

I stället för lundapress·
l(ommunalisera
Dynan
Det ryktas i korridorerna att borgarna tänker dra in stödet till
Djur~ukhuset
Dynan. Behandlingen av djur där är ändå så dyr
att de tior som kommunen ger
per patient är försumbar.
Vpk:s fullmäktigerepresentanter har j u alltid kritiserat det kommunala stödet till djur~ukhuset
och utmålat det som en halvskum verksamhet där borgarna ,
pumpar in skattemedel till privatföretag.
I sak är kritiken riktig, men
den har en svaghet, nämligen att
drivkraften bakom kritiken är inte
omsorg om djuren. Tyvärr finns
inom vänstern ofta den uppfattningen att djur i huvudsak är till
för att ätas och att det är smått
löjligt att ömma för husdjur. Enligt detta sätt att se är djur utbytbara, så när de blir sjuka kan
man bara köpa ett nytt exemplar
och låta det gamla dö undan,
eventuellt med lite hjälp.
Barn och andra hederliga individer intar en annan ståndpunkt.
De förstår att människan bara är
en art bland andra i naturens
mångfald och att hon har förpliktelser mot allt levande, särskilt mot de djur som hon tämjt
för sitt eget nöjes skull.
Vad vore mer naturligt än att
djur~ukhuset Dynan kommunaliseras (det går snart i konkurs)
och att mycket billig sjukvård erbjuds djuren i Lunds kommun.
Om även frivilliga krafter fick
möjlighet att delta i verksamheten
skulle sj ukhuset kunna bli ett
centrum för bevakning av djurens
allmänna villkor i Lund och därmed vore mycket vunnet även för
människan.

Har ni tänkt på att Lund är Sveriges största stad utan egen
dagstidning?
.
Lu~d är
expande~ande stad, Malmö en deklinerande.
~et galler ~ade e~onomJSkt, befolkni?gsmässigt och psykologJSkt. Pendlingen ar stor mellan de bada orterna men den är
störst ~ riktnin~ .~ot Lund. Lund är självständigare i förhållande till Malmo an vad t ex Södertälje är till Stockholm. Lund
har ett e.~et kulturellt och politiskt liv. Men när det gäller dagspressen ar Lund en satellit och har så varit ända sen 1961 då
Lunds Dagblad lades ner.

:n

Detta är själva utgångspunkten
för varje diskussion om dagspressen i Lund. Vi har ingen. Vad vi
har är en viss bevakning från de
tre malmötidningarnas lokalredaktioner.

Lite siffror

Hurdan är d å malmötidningarnas lundabevakning? Ja, vi kan
börja med några elementära siffror. En mätning efter klassiskt
maner av antalet spaltcentimeter
om Lund under första veckan i
oktober ger följande resultat:

Arbetet Skånskan Sydsvenskan
5 060
6 730 3 720
En mer extensiv bläddring av
andra veckors nummer befäster
resultatet. Skånskan har klart det
minsta lundamaterialet. Arbetets
topplacering är heller ingen tillfällighet, även om den delvis är
åstadkommen med rena layouttrick : Överstora bilder och rubriker. Sydsvenskan har visserligen
rätt många sidor men de upptas
delvis av annonser: 3 330 cm under den studerade veckan.
Tilläggas bör att jag ~älvs
våldigt räknat bort allt sportmaterial. Däremot har jag mätt
lundamaterialet även på andra sidor : allmänna nyheter, kultur,
politik.

I stället för ledare
Politiken ja. Jag tror att det
finns flera och delvis svårform ulerade skäl till att en stad - och
därmed även Lund - bör ha en
alldeles egen dagspress, men att
det politiska skälet är tyngst.
Detta är förstås helt i linje med
den klassiska liberala pressideologin. Pressen ska referera, granska
och vara ett debattforum för den
lokala politiken. Men den bör enligt ideologin även intervenera i
den, ha och framföra egna politiska åsikter.
Den klassiska formen för det
senare är ledaren. Hur många ledare hade malmötidningarna om
Lund under den granskade veckan? Svar noll. Men utsträcker vi
perioden till de tre första oktoberveckorna blir svaret två. Båda i
Arbetet: en om kulturmejeriet
och en om invandrartrakasserierna i Genarp . Arbetet bör ha en
eloge för att man infört systemet med lokalledare. Två på tre
veckor är inte så mycket men
dock något. At t lundapolitiken
ger avtryck på malmötidningarnas
"riktiga" ledarsidor är mycket
sällsynt.
I stället har de gett oss i Lund
något annat och rätt speciellt: de
politiska kåsörerna och kommentatorerna.

Otillräcklig markering
Lägger vi samman ledare och
kåsörer under tre veckor får vi
följande siffror:
Arbetet Skånskan Sydsvenskan
400
220
250
För den som inte har full
överblick kan vi berätta att kåsörerna heter J an Mårtensson i
Sydsvenskan, Arne Jarl i Skånskan och "Fabian" i Arbetet. Deras spalter har olika karaktär och
det är i och för sej trevligt. Mårtensson har störst register (och
vana), försöker nämna alla fullmäktigepartierna någon gång under en månad och åberopar ofta
sitt förflutna i studenttidningen
Lundagård, som det skulle behövas. Arne Jarl refererar mer försiktigt och har i motsats till de
andra inga humoristiska ambitioner varför "krönika" nog är bättre beteckning än "kåseri". "Fabian" är lika hårt centrerad på
socialdemokratin som VB-kåsörerna är på vpk, dvs rätt mycket.
Malmötidningarna täcker rätt
många kommuner utöver den egna, men inga har som Lund försetts med lokalpolitiska kåsörer/
krönikörer. Det kan ses som en
markering av Lunds och lundapolitikens betydelse. Men inte ersätter det riktiga ledare!

-Visst, men bara en A4!

Detta om kommentarerna.
Vad debatten beträffar sköter sej
de tre tidningarna hyggligt och tar
in insändare från olika partiers anhängare, även om vpk-are tidigare
haft anledning till klagomål mot
Arbetet. Men den föreskrivna
maxlängden är en besvärlig begränsning, för det fmns många
sammanhang som är så komplicerade att de inte låter sej utreda
på en A4-sida. Där fm,ns visserligen tidningens allmänna debattavdelning och kultursida, men åtskilligt fler artiklar skulle säkert
bli skrivna om de kunde publiceras på sin naturliga plats.
Har vi så frågan om granskningen av de lokala makthavarna,
politiska och andra. Det är ett
klassiskt ämne, avhandlat redan av
Ibsen. Och aktuellt, för problematiken är ungefär densamma. Samfundets stöttor i politik och näringsliv, organisationer och högskolor låter inte ostraffat rubba
sej.
Icke avslöjade skandaler mäter
man inte med linjal lika lätt som
spaltcentimeter. Det kan ju hända
att Lund är en ovanligt oförvitlig
stad. Men troligare är att här finns
ungefär lika mycket sjaskigheter
forts på sid 3

-Spöken i
garderoben

Ofilosofisk etiker
Han vet ganska mycket om etiken
är som Stuart Millliberal
men dolde för den breda publiken
en sak som gör honom skral
i filosofernas högst eminenta sal
- sin egen skattemoral

Under valkampanjen fanns
det en stor efterfrågan på
vpk:s partiprogram. Valbyrån
på Botulfsplatsen hade svårt
att fylla på lagret med tillräckligt många exemplar.
Anledningen till denna efterfrågan
var nog inte ett seriöst intresse för
vpk:s politik utan snarare en följd
av att många meningsmotstådare,
särskilt inom pressen, gärna citerar ur programmet för att visa att
vpk inte var demokratiskt tro värdigt.
I programmet står ju sådana
formuleringar som ". . . Kapitalismen kan inte önskas bort , den
måste störtas. Den kapitalistiska
statens byråkrati och våldsmaskineri måste besegras och avskaffas.
En ny stat formas till socialismens
försvar. Den socialistiska revolutionen kan inte genomföras av
partier och ledare . . ."

Proletär diktatur
Det låter som den leninistiska tanken om en proletariatets diktatur.
Men bara några rader längre ner
står det att partiet kämpar för
allmän och lika rösträtt och rätten för folkrepresentationen att
till- och avsätta regeringar (parlamentarismen). Även organisationsmötes- och demonstrationsfrihet samt strejkrätt; åsikts- och
trosfrihet; yttrande- och tryckfrihet förutsätts.
Det är uppenbart att här två
idehistoriska, mot varandr a stridande strategier, står vid sidan av
varandra i samma partiprogram.
Bolsjevikernas revolutionära praktik under första världskriget försöker ing å en diffus förening med
socialdemokratisk vänstersocialistisk reformism.
Det är ju den senare vägen vpk
i praktiken befinner sig på och
motsvarar säkert den ståndpunkt
som de flesta partimedlemmar
känner för, när kamptalens retorik sjunkit undan.

Han tycks ha rätt så höga krav
och vet att sätta sitt pris
lever nog aldrig för men bara av
och är knappast särdeles vis
eftersom väl ämnets helt sakrala
är börats centrala
Han borde nog aningen bättre veta
men är kanhända dum
och därför mindre lämpad att leta
i tankens tidlösa rum
efter det som är riktigt rätt och sant
utifrån Sokrates, Spinoza och Kant

Världsrörelse
En annan märklighet med programmet är att de s k socialistiska staterna nämns enbart i positiva ordalag: Bönderna och arbetarna har tagit makten i So'>1et
och en tredjedel av jordens befolkning säges ha slagit in på
socialismens väg och tycks dessutom vara sammansvetsad i en
enad världsrörelse, som står emot
imperialismen.
Även detta är ett eko från
det förflutna då man per definition tillhörde det socialistiska
lägret om och endast om man slöt
upp bakom försvaret av So'>1etunionen. Nu ser vi ju att socialismen har många ansikten och att
skarpa motsättningar finns mellan
företräd are för olika modeller.
Klokt nog bryr sig väl inte de
flesta om partiprogrammet , men
det är j u inte bra med ett program
som är svårt att försvara. Partiet
har en programkommission som
ska se över det fram till nästa kongress. Det är önskvärt att denna
inte behöver arbeta isolerat utan
att en debatt kan föras öppet i
partiets press.

FH

V.Ergilius

forts från sid 2

I stället för lundapress

och skumheter som på andra håll.
Nog är det t ex märkligt att malmötidningarna så sällan har några
avslöjanden från det stora universitetet i Lund när det glunkas så
mycket när man talar med universitetsanställda och studenter.

Försvårande faktum
Det går att peka p å omständigheter som rimligen försvårar
rundaredaktörerna i deras roll av
sanningssägare och avslöjare.
l. Den alltför intensiva kontakten med samhällets stöttepelare. Jan Mårtensson är som bekant aktiv i Rotary. Han påstår
att det inte inverkar på hans skrivande men jag tror honom helt
enkelt inte. Apparaten är alltid
starkare än den enskilde och hans
föresatser. (Se på J örn Svensson
och riksdagen för att nu dra en
aktuell parallell från ett annat område.) ._
2. Dubbelrollerna. Den som läser Arne J aris politiska krönikor
bör betänka att han även är aktiv
centerpolitiker (han hade varit ännu· aktivare om valresultatet blivit ett annat). Det är f ö en problematik som uppmärksammats av
hans arbetskamrater - se inter'>1u
i Klubb-skånskanjuli 1985.
3. Identifikationen med en rörelse. Det var fint att Lars Engqvist avslöjade spelet kring J an
Svärd i Malmö. Men vad gjorde
Arbetets rundaredaktion för att
lyfta ,.. fram missskötseln och
oegentligheterna i ABF när det
begav sej?
:,..

Murveln
I ett lokaltidningssammanhang
- även om huvudredaktionen
finns på annat håll - går det nog
inte i längden att både vara avslöjande , kritisk journalist och att
vara fullt accepterad i samhället.
Den klassiske murveln var inte
accepterad. Han släpptes inte in i
Rotary. Han var en outsider som

nog dr~vs även av personligt komallmänt
pensationsbegär, en
obehaglig figur med tvivelaktiga
alkoholvanor, bläck på manschetterna och otvättade underkläder.
Jag misstänker att Jan Mårtensson & Co har alltför rena kalsonger för att ge lundalivet den
fortlöpande kritiska granskning
som det skulle behöva.

Och Veckobladet?
Om inte om varit så hade käringen skjutit björnen med kvastskaftet. Om vänsteruppsvinget
fortsatt i två år till så hade troligen Vpk Lund startat en lokal
femdagarstidning.
N u är VB tills vidare tvunget
att gå i en helt annan viktklass än
malmötidningarna. Det är en klass
, där vi får skriva våra egna regler
men det är väl också den enda fördelen. Vi täcker en rätt smal sektor av det politiska lundalivet.
Den är t o m smalare än vänstern
för skp-are och andra skriver inte
hos oss.
Så mycket för debattrollen.
Vad gäller avslöjandena har vi heller inte mycket att skryta med.
Det är visserligen inte lätt att vara
uppsökande journalist på knapp
fritid, men något mer borde ändå
gå att göra. Det demonstrerar
Proletären. (Den demonstrerar
också att det inte hjälper hur stora de avslöjade skandalerna än är:
ingen bryr sej om vad extremisterna skriver.)
Någon annan med ambitioner
att staria Nya Lundatidningen
kan inte heller skönjas. Lund får
leva med sin satellitroll. Det ger
anledning att diskutera hur malmötidningarna sköter sin uppgift
och att fråga deras journalister
hur de uppfattar sin roll och sina
möjligheter. Kom till VBs debatt
på onsdag!
Gunnar Sandin

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kl18.00).
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/ år. Sättning och layout: VBred på acupress, Lund. Tryck: acupress, Lund. Ansvarig utgivare:
Monica Bondesson. Prenumerationer: Göran Persson, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För abeställt
material ansvaras ej.
Har du flyttat?
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet,
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress är:

POSTTIDNING
Ka rin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 LUJMJ

Adress: .. . .
Postnummer:

Postadress.

Peter Fridh roar Lilla
Teaterns vänner
Sent på söndag kväll efter Teater
Lazzis föreställning av Hanjo
samlas Lilla Teaterns Vänner för
höstens första möte.
Skådespelare Peter Fridh gör
då J an Sigurds revymonolog am
kommunalrådet från den skånska
landsorten som bessöker Stockholm. Och i Stockholm går han
på den stora teatern.
Mötet är öppet även för den
som inte är med i Vännerna, men
vill bli det.
Vännerna bjuds även på information om Lilla Teatern och dess
vän-förening.

l(öpa fiskedrag?
Ulf Nymark påstår att han tvivlar
på Vpk:s demokratiska pålitlighet.
Om vi vinner makten i Sverige är
det inte säkert att folk får möjlighet att rösta bort oss igen, skriver
han.
Vpk:s program och uttalanden är
glasklara på den här punkten- vi
utfäster oss att försvara den politiska demokratin i Sverige såväl i
dagens situation som under socialismen.
Jag är övertygad om att få
människor i Sverige tvivlar på att
vi har den inställningen. Däremot
fmns det en del som tror att det
är omöjligt att förena socialism
med demokrati oberoende av
vilka intentioner man har.
Om jag själv hade tvivlat på
partiets demokratiska pålitlighet
hade jag köpt fiskedrag för min
medlemsavgift och börjat att fiska
på min fritid. Jag kan inte tro att
Ulf på allvar har någon annan inställning än j ag - han hade säkert
också valt någon hobby framför
ett parti som inte talar klarspråk
i fråga om demokratin.
Nej, Ulfs påståenden är ett led
i hans korståg mot det han kallar
leninismen i partiprogrammet.
Startar man en diskussion om
partiprogrammet med så våldsamma överdrifter kommer den
emellertid snett från början - det
ges aldrig utrymme att diskutera
själva programtexten.
Roland Andersson
PS. Det finns också andra problem med Ulfs diskussionsinledning. Han redogör t.ex. för en tankegång som - starkt karikerad ser historien som ett tåg som kör
på utlagda spår. Det startar från
urkommunismen och passerar
slavsamhället, feodalismen, kapitalismen och socialismen innan
det stannar vid ändstationen :
Denna tankegång tillskriver han
Lenin.
Såvitt j ag förstår är det fel.
Liknande tankegångar förekom
inom II:a Internationalen. Lenin
ägnade mycket kraft åt att
bekämpa dem . Enligt min uppfattning kan man härleda en stor
del av den teoretiska skillnaden
mellan socialdemokrati och kommunism till denna fråga.
Men Ulf och jag är egentligen
överens: vi tycker båda att den
ovan skisserade tankegången är
fel. Det är etiketterna som ställer
till problem för oss. Ulf vill kalla
tankegången för leninism medan

All helgonavand ring
Vandringssektionen tar sig från
Vinslöv till Vollsj ö i allhelgonahelgen. Det blir en tur uppför
två måttligt höga åskanter och
med två långa utförslöpor åt
söder
chans till säsongens
sista äkta solbränna. På söndag
kommer vi genom Färs härads
marginalbygder
där tiden be-·
visligen står stilla. Bussen tar
oss hem i tid till middag.
Tåget går från Lund C 15.12
den 1.11 och det blir två nätter
i vindskydd. Totala sträckan är
cirka fem mil.
Anmälan till
Gunnat Sandin, tel13 58 99.

forts från sid l

jag vill använda en annan etikett.
J ag undrar om inte detta missförstånd kan ge lärdomar inför
diskussioner om partiprogrammet.
Är det inte bäst att undersöka
åsiktskillnader om konkreta textställen först och vänta med etiketterna tills den diskussionen är avslutad?
DS

OMENLÄCKA
Somliga höjde nog på ögonbrynen när Jan Mårtensson i Sydsvenskan citerade ur Vpk Lunds
internbulletin. Någon tröst kan
det kanske vara att IB faktiskt
varit citerad i större tidningar än
så, nämligen Aftonbladet och Dagens Nyheter, även om det är
några år sen. Är det samma trägna uppgiftslämnare nu som då?
Det kan också påpekas att
Bengt Hall inte är ensam i den
refererade kritiken av J örn Svensson, något som kom till uttryck
då vpk Lund nästan enhälligt
nominerade en annan toppkandidat till riksdagslistan i våras.
Vpk-are

Dags igen för ...
Malmö: en Herslow hade kunnat uppst å lite varstans.
Flera talare menade som
Tomas Kareld att kopplingen
till socialdemokraterna varit till
nackdel för vpk. Det hjälpte
inte stort med lokala markeringar
i annan riktning eftersom folks
föreställningar präglades genom
rikspolitiken.
Kollektivanslutningen vore en lämplig fråga
där vi kunde markera vårt oberoende, framhölls det.
Men det fanns olika åsikter
representerade. Flera talade om
att vpk borde ha fört en mer ideologiskt präglad kampanj medan
andra tyckte att det talats för
lite om de konkreta ekonomiska
dagskraven.
Kvinnarepresentation
Vpks kvinnarepresentation i riksdagen har som bekant sjunkit
till en katastrofalt låg nivå. Då
hjälper det inte stort att vi är
"bästa"
kvinnaparti i landsting och kommuner, framhöll
Jörn Svensson.
Kvinnokampen har krupit
inomhus i samhället men även
i vpk, inskärpte Karin Lentz.
Man kan i partiet numera få
höra rent reaktionära åsikter i
frågan. Kvotering? Tja, det är
inte säkert att kvinnorna vill
längre. Kanske behöver vpk ett
kvinn~förbund för att bryta det
nuvarande mönstret.
En drastiskt förbättrad kvinnarepresentation medför antagligen att vi måste ändra på det
nuvarande nomineringsförfarandet, sades det. Det kan krävas
att partistyrelsen underkänner
distriktens och lokalorganisationernas beslut, men kommer dessa
att gå med på det? J a, ett sådant system fungerar faktiskt hos
de norska socialdemokraterna,
upplyste Karin Lentz.
Gr

VPK IF Lerbäcksskolans gympa ·
sal är färdigrenoverad må 28/1 O.
Första t räningstillfället blir därför
lörd 9/11 (2/11 är en helg).
KHF Möte den 31.10 kl 19 på
V pk -lok alen . Daniel Kalids talar
om universitetsutbildning i klass samhälle. Alla välkomna.
Lilla Teatern Hanjo av Mishima
med Teater Lazzi. Fre 25, lörd 26
samt sönd 27 kl 19.30.
Sönd 27 kl 21. Medlemsträff
fö r Lilla Teaterns vänner . Öppet
för
alla
intresserade. Se sep
artikel.
Lörd 26 kl 14. Rosamunda
med Bjelms Teate r. Barnteater för
de yngre barnen, från tre år och
uppåt.
BLASORKESTERN .
Appellspel
på Mårtenstorget lörd 26.1 O k l
11.45. Rep på Palaestra sönd 27
kl 19, ryska programmet. Glöm
inte Idaröd 16-17/11 .

lifik~~
kornnul8lpollttk
~

1

M å n d den 28.1 O möte på lo kalen
Bredgatan .
Förberedelser för fullmäktige .
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Denna veckas redaktion var Lars
Bergström , Nilsson och Svensson.

Kontaktredaktör för nästa nummer: Lars Nilsson som kan nås på
telefon 14 96 14

