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Polisen
bevakar
Karl XII
Den årligen förekommande demonstrationen till förmän för den
svenske kungen Karl XII som avhålls den 30 november kommer
detta år att nå oanade proportioner.
Demonstrationen som under
detta sekel fått en något udda
politisk vinkling har tidigare år
upprört känslorna hos lundaborna
och detta motständ kulminerade
förra året då en del yngre medborgare visade ett tämligen påtagligt
missnöje.
Enligt pålitliga källor kommer
därför ·_undapolisen för att skydda
mötesfriheten för den vanligen 15

Den kontroversielle kungen vid
gravöppnande 1912.
till 30-hövdade skaran som brukar
hylla den nu döde kungen, att förutom ett tjugotal uniformerade
poliser även utkommendera 30
civilklädda män. Dessa försöker
man nu rekrytera bland vår stads
kommissarier som frivilligt ska
ställa upp på lördagskvällen. Att
den valda tidpunkten samt troli~en även demonstrationens innehåll gör våra kommissarier något
ovilliga bringas
härmed till
allmänhetens kännedom.
Emedan den till Kulturen donerade byst som tidigare _varit i
centrum för hyllningsarrangeman.llen numera fQl-varas i ett
förrad , kommer festligheterna att
koncentreras till Katedralskolans
gård och det där befmtliga trädet
som påstås ha någon koppling till
nämnde kung.
Runt detta träd kommer därför att samlas 20 kungahyllare, 20
poliser i uniform samt 30 kommissarier i regnruck.

Ny budget nya lidanden
På tisdag börjar kommunfullmäktiges möte om budgeten
för nästa år. Borgamas budgetförslag är bara början på de
kommande årens nedskärningar och privatiseringar.
Borgarnas budget innebär
ingen skattehöjning men innebär ändå väsentliga fördyrrungar för lundaborna.
Besparingar har de senaste åren
riktats mot det sociala området,
mot barnomsorg och åldringsvården.
Pensionärerna i Lund får ta en
stor del genom t ex höjda fardtjänstavgifter, höjda taxor, minskade bostadsbidrag och privatisering
av fotvården. De som bor på ålderdomshem får själva bekosta sjukoch tandvård och mediciner. Vår'
den och tillsynen på ålderdomshemmen försämras när nattpersonalen ska ta över viss städning. Ett
tiotal tjänster av dagpersonalen
ska också dras in.
En avgift på trygghetstelefoner
(40:-) införs. På detta får kom munen in 32 000 kr. M:en säger
man, det är inte för att tjäna pengar utan för att se om det verkligen
finns behov.
Det är typiskt att man sparar
in för en grupp som pensionärer
som inte bråkar och klagar, en av
de svaga grupperna.
Barnen
En annan grupp man sparar in på
är barnen. Inom barnomsorgen
har fortlöpande införts försämringar. Förslag finns nu om att minska
öppethållandet för lägenltetsdaghemmen. Man blir då tvungen till
omflyttningar av barn. Av 280
barn på lägenhetsdaghemmen
skulle 17 O behöva flyttas till vanliga barndaghem. Borgarna vill
öka antalet uppehållstjänster (innebär att man blir ledig som lärarna på sommaren och får mindre
betalt) inom barnomsorgen, vilket
leder till fler sommarstängda daghem.
Föräldrar med sjuka barn får
ingen hjälp då borgarna vill dra in
13 av 15 barnsamarittjänster. De
pedagogiska måltiderna (att personalen äter tillsammans med barnen) försvinner.
På tisdag ordnas en demonstration mot nedskärningarna inom
barnomsorgen på stortorget förmodligen kl 17 (titta på era dagis
och i pressen).

Förutom
nedskärningarna
inom barnomsorgen vill man också
höja taxan med 50 kr per månad
för daghemsplats och 20 kr per
månad för fri tidshemsplats.
Dyrare kollektivtrafik
AVg:ttten p ä bussarna höjs kraftigt,
vid kontantbetalning frän 4 till 5
kronor.
Blir det ingen förbättring för
någon grupp i Lund? Jo, de kommunalt förtroendevalda får ökat
arvode. Idag får en vanlig nämndledamot 100 kr för ett sammanträde. Enligt borgarnas förslag får
de 100 kr för första timmen och
50 kr per följande halvtimme upp
till 250 kr. Arvodet föreslås återinföras i kommunfullmäktige, det
togs bort för tre år sedan bara det
medför en merutgift på ca
300 000 kr. För de pengarna skulle
man t ex fä drygt :wu tnuosnemsplatser.

"Lorden"
lönnkrog
Knappt synligt från motorvägen,
men ändå strax intill, har restaurang Lorden haft öppet 5-6
veckor. Tillfarten sker från Tellusgatan, strax nedanför Dalbyvägen.
Där har de boende klagat högljutt
över all den trafik som denna
hemska restaurang skulle åsamka
dem, dag och natt, med bröllopsoch begravningsföljen och allt
som därtill hör. Restaurangen
borde inte tillåtas hävdar de.
Fastighetsägare, Kjell Nilsson,
har aldrig avslöjat att det var en
restaurang han skulle öppna, utan
en enkel personalmatsal för dem
som jobbar i hans VVS-butik och

Ungdomen
Minskade bidrag till åtgärder mot
arbetslöshet, inget tilläg~sanslag
till Mejeriet är exempel på atgärder
som drabbar ungdomen. Redan
tidigare har avgift för skollunch
införts. Uppräkningen av försämringar skulle kunna fortsätta, men
tendensen är klar. De svaga grup- ·
perna får betala.
Borgarna för en oförskämd
politik!
Byråkrati
Vpk föreslår att man t ex skär i
onödig byråkrati och representation, att man minskar antalet
kommunalråd från 5 till 2, inte
höjer sammanträdesarvodena. Subventioner till Grand Hotet kan
man slopa liksom byggandet av
Västra Ringen.
Den sociala standarden måste
förbättras och barn- och äldreomsorg, kultur och skolan. För
övrigt anser vpk att Kulturmejeriet ska byggas!
Ingen skattehöjning
Enligt borgarnas förslag höjs inte
skatten. Fördyrningarna tas ut
genom höjda taxor och avgifter.
För en normalfamilj med barn på
dagis motsvarar taxehöjningarna l
kr i höjd kommunalskatt!
Gå på fullmäktigedebatten !
Tisdag, onsdag och torsdag. Debatten i stadshallen börjar alla
dagarna kl 9 och pågår till ca 23.
De sociala frågorna beräknas komma upp kl 13 på onsdagen.

i bilverkstäderna strax intill. Men
nu, när etablissemanget är så att
säga etablerat och klart, då söker
han dispens för en riktig restaurang öppen för alla och envar.
Och inte är det väl något enkelt ställe precis, där jobbarna kan
slinka in i oljiga blåställ och ta in
en portion bruna bönor med fläsk.
Ty då skitar de nog ner de ljusblå
plyschstolarna med duk och brutna servetter ton i ton. Möjligen
kan de tända sina cigaretter efter
maten på de tända ljusen i stil,
fulla kandelabrar.
Byggnadsnämnden ville inte ge
denna dispens i onsdags, utan menade att hade han tänkt sig personalmatsal så skulle det vara det.
Vpk som blivit lätt överväldigat
av lyxen, förmådde inte som enda
parti bidra till en lyxkrog i dessa
stadens utkrokar. Hur som helst
får väl Lorden drivas som lönnkrog tills vidare, om inte allt ska
säljas på auktion ...
Man borde kanske testa maten
innan man tar ställning?

Snön faller ner
På tisdag, den 26 november, inleds budgetmötet i fullmäktige .
här i Lund: Då kommer det att avgöras om vi får ett kulturmejeri
eller inte. Ett mejeri som innehåller allt från vävstuga, instrumentverkstad, replokaler för band
till tryckeri och föreningsservice.
Det går inte att tiga ihjäl Lunds
ungdomar. Ni har välläst insändar- .
spalterna den senaste veckan? l
Trots en viss Segha rasistslakterifantasier från Genarp.shållet går
det tydligen att utläsa att mejeriet
angår betydligt fler än tio lundabor.
Borgarna får snart göra en insats för att hindra att politikerföraktet blir totalt bland Lunds ung- 1
domar.
1
Tänk om Ebba och Nisse i l
folkpartiet kunde visa sin ung- l
1
domliga ådra och ge kommunen
ett mejeri.
Tänk om borgarna nån gång
kunde vara positiva till ett projekt
som inte är ekonomiskt lönsamt.
Mejeriet behövs. Det finns
ställen for studenter i den här
stan, men vad ska alla andra l
stackars bofasta ungdomar här i
Lund hålla hus? Åldersgränser
på ställen för unga är inte ovanliga.
Ungdomar som är mellan femton
och arton år har svårt att komma
in, och dessutom kostar det skjortan när man väl är där.
Det är ingen åldersgräns ÅT
NÅGOT HÅLL på mejeriet!
Det har diskuterats kostnader
fram oö tillbaka. De 16 miljonerna är sannerligen inget högt pris
på kulturen. Dessutom ska man
notera allt jobb som lagts ner för
att spara in på kostnaderna. Kulturmejeristerna ska ordna all inredning själva, utan ekonomisk
hjälp från kommunen . Om borgarna ställde upp och gav själya
skalet till mejeriet, de 16 miljonerna, skulle det vara en bra
start.
Nu har förnuftet varit på rymmen länge nog.
stoppa moderaterna innan
kulturdöden är total.
Kulturmejeriet NU!

Snön dalar från en grå himmel,
ner över Lunds lika blöta och
moddiga gator och man kan bara
dystert konstatera att vintern är
över · oss ännu en gång. Från att i
våras ha tyckt att jag bor i en stad
som trots en blåsig slätt ändå är
något av Nordens Paris, inser jag
nu att det bara var en illusion och
att Lund skiljer sig rätt lite från
vilken svensk stad som helst.
Att nyhetsbladen i en sådan
stad också innehåller nyheter som
är i nivå med vädret är ju bara
följdriktigt. Veckans stora nyhet
är egentligen slutet på en segdragen följetong: Hur stadens nomenklatura med inskränkt hybris till
varje pris håller kulturmejeristerna
utanför köttgrytorna och sänker
ett spännande projekt. Malmötidningarna har sista veckan varit fulla av desperata vädjanden från
ungdomarna och tykna insändare
från diverse borgerliga politiker
som med lätt hand bollat luftsiffror om mejeribygget. Pelle Månssons försök till en mer saklig debatt nonchaleras glatt av en
genarpsbos fantasier om vaa moaerater kunde bygga ute i Genarp
och Mareos Canteras diskussion
med Stig Nilsson om sin heder.
På måndagen kommer så dråpslaget. Fastighetsnämnden går
emot mejeristerna trots att man
ännu har den gamla majoriteten
kvar. Orsaken är en utebliven vpkare och en tillfålle mötesordförande som när han hoppar in på
ordförandestolen känner sin tunga
r?ll som statsman och br,ter åsikt
till en mer passande. Aven om
Eva Wigforss hade sina skäl till
att utebli är det ändå en fadäs
för partiet att så skedde och att
en ersättare inte kunde hittas. Nu
har vi på sätt och vis kommit att
ingå i denna dystra politikerdans
nere på Mejeriet.
Den andra stora frågan i dessa
snötyngda dagar är nedskärningen
och omorganiseringen av daghemmen i vår stad. Trots besvärligheter och brist på platser hade
man tydligen äntligen lyckats att
få barn "inlagda" på dagis som
låg något så när nära deras hem
och naturliga vistelseområden.
I den senaste nedskärningsivern har man däremot sorterat om
enligt principen att barn som
hämtas och lämnas vid safnma

tider skall hamna på samma dagis
för att få en jämn belastning, utnyttja personalen effektivt och
kunna dra in en och annan tjänst.
Resultatet blir långa hemvägar,
segregerade grupper och ett högt
tempo hela dagen till förfång för
både personal och barn.
Inför denna rationella tanke
hos kommunens planerare är det
nästan att man längtar tillbaka till
skräcktanterna i studenternas
barnkrubba på femtiotalet. Tydligt är att detta att ha barn skall
vara en rationell handling kanske
med tanken att få betalare till APfonderna även på 2010-talet, snarare än att man bryr sig om hur
de små liven har det. Utbyte mellan generationerna skall bara gå
uppåt nu när 40-talisterna är i
medelåldern.
Känslan av en sammansväljning blir starkast när man efter
alla dessa nedslående nyheter läser
att Lunds Parkförvaltning tagit
bort två cirkusvagnar från Östra
Torn. Av rädsla för vad som skulle
hända om alla människor började

• • •

ställa upp cirkusvagnar i parkerna.
Hur som helst lyfter man resolut
bort dessa. Att orka ringa bostadsrättsföreningen som äger marken
runt parken och på så vis få reda
på vem som äger vagnarna och
varför de är där, det kan man ju
givetvis inte göra. Man måste ju
tänka på vad saker kostar och som
bekant är telefonsamtal extra
dyra under kontorstid. Vagnarna
skulle ju bara användas av barn.
Fragan är vilken inställning
nomenklaturan, dvs det som förr
kallades stadens fader, har till det
uppväxande släktet. Uppenbart
börjar bli att de inte gillar yngre.
Don't trust anyone under 30, heter det kanske snart på valaffiscerna. Ludvig Rasmussons bild av de
ha'galna 40-talisterna i palestinaschalar och plysch tycks åtminstone i denna stad vara felaktig, vad
gäller kläderna. Här styr en självförgudande medelålder i kritstreckad kostym och blusdräkt som
högt ropar sitt:
Jag vill ha, jag vill ha . .. och jag
ska vara ensam om det.
pip

Folkmusiken lever
Bygg Kulturmejeriet!
Lunds musikföreningar uppmanar
till samling på stortorget 26 november kl 18 för att manifestera
f<ir de då budgetdebatterande politikerna att man vill ha kulturmejeriet byggt enligt planerna.
VB uppmanar sina läsare att deltaga i demonstrationen!

På lördag 23 november blir det
stor folkmusikdag. Redan på förmiddagen börjar man med en
grupp som spelar på Mårtenstorget.
Klockan 11 blir det )consert i
stadsbibliotekets hörsal. StenGustens inleder med en modernare variant av folkmusik. Midnattskören, som består av ett sextiotal personer, kommer att sjunga,

åtminstone en del av dem.
För övrigt spelar bl.a. Tösaton,
Lunds spelmansgille och en barnspelgrupp.
Det hela varar till 16.30 och
inträdet är gratis.
,
Direkt efter konserten blir det
debatt med inbjudna kommunalpolitiker och kulturansvariga från
hela Skåne. Debatten hålls också

i stadsbibliotekets hörsal.
Anledningen till att man ordnar en folkmusikdag är att Rikskonserter och Regionmusiken ska
regionaliseras.
Dagen avslutas med en spelmansstämma på schottisbersån.
Det blir på Klostergårdens fritidsgård kl 19.00. Alla spelmän är
välkomna att spela upp till dans.
Inträde 35 kr.

SKÄNE .Efter valet
Den röda fanan var svart!
På arrangemanget "Socialistiskt
Fråga Lund" i maj tillfrågades panelen om varför just den röda
fårgen och fanan förknippades
med socialismen. statsvetaren
Anders Sannerstedt berättade om
historien som sträcker sej långt tillbaka men som blir konkret i och
med franska revolutionen.
VB kan bidra med ytterligare
detaljer i ämnet. Källan är tidningen med det bestickande namnet "Lunds Veckoblad" den 4
april 1891.
Sidenvävare
Anders Sannersted t kunde berätta
om den första kända arbetarkampen när den röda fanan användes,
den som fördes av de lyonska sidenvävarna 1838. I det sammanhanget tycks fårgen ha varit en
nyhet, för vid vävarupproren i
samma stad 1831 och 1834 var
fanan svart.
Först i samband med februarirevolutionen 1848 blev den
röda fanan en symbol för den socialistiska arbetarrörelsen.
Omvändning
Men vid sitt första uppträdande i
franska revolutionen symboliserade fanan inte upproret utan tvärtom. Den fördes nämligen av nationalgardisterna enligt en lag av den
21 december 1789, och dess syfte
var att varna upprorsmän. Så användes den 17 juli 1791 på Marsfältet i Paris mot de revolutionära
jakobinerna. Dessa ropade följaktligen A bas le drapeau rouge!
ned med den röda fa nan.
Denna händelse var dock ursprunget till flagg~t:~s första om-

Öppet hus
På söndag kväll kl 18 inbjuder
Vpk till öppet hus på partilokalen,
Bredgatan 28. Sympatisörer, nya
och gamla medlemmar, alla är välkomna!
Det kommer att bli information om hur Vpk-Lund är uppbyggt. Någon från kommunalpolitiska gruppen informerar om vår
kommunalpolitik.
Vi visar bilder och berättar om
Vpk-Lunds alla utomparlamentariska aktiviteter; dem onstrationer, höstfester, stadsdelsgrupper, blåsorkester mm.
Hembakade bullar och kaffe
serveras.
Framför allt blir det öppna
huset på söndag kväll ett tillfälle
att sam tala och lära känna
varandra. VÄLKOMNA!

vända betydelse. 1831 demonstrerade republikanerna mot julimonarkin i samband med att en av
dess ledande företrädare begravdes. Mot de långa sorgetåget kom
plötsligt en i svart klädd ryttare
som svängde en väldig, röd fana
med en bild av en jakobinermössa.
Dagen därpå hade den röda fanan
spritts till barrikader över hela
Paris.
Entydigt
Men reaktionen har gjort försök
att återerövra sin röda färg. Hitler
själv talar i Mein Kampf om hur
överlägsen den röda fårgen är som
kampanjfårg, och det var alltså
ingen tillfällighet att de flesta av
nazisternas fanor och affischer
hade rött som grundfärg.
Det blev dock en historisk parentes. I dag förknippas det röda
entydigt med arbetarrörelsen.
Lunds Kommunistiska Blåsorkester har såväl Bandiera Rossa som
Den Röda fanan och The Red
Flag, tre olika låtar, på sin repertoar.
Och i marginalen på somliga
förstamajdemonstrationer dyker
det fortfarande upp svarta fanor.
Gr

Prote.st mot L K F
Reaktionerna på Lunds Kommunala Fastighetsbolag och dess
aviserade hyreshöjningar blir allt
fler. Det senaste tillskottet är ett
argt upprop från bostadsmötet på
Pilelyckan som konstaterar att
efter fjolårets stora höjningar blir
årets fullständigt orimliga.
Vill man ha rättvisa i boendet
måste det bli stopp på hyreshöjningarna och boendestödet fOrdelas rättvisare.
Vad gäller LKFs utökade ak-.
tiekapital menar man att1let skall
bekostas av kommunen och inte
av de boende.

Dyrare och sämre
Under denna rubrik kommer Vpk
Lund att gå ut och informera
lundaborna om den borgerliga
budgeten nu på lördag 23 november. Mellan kl 11 och 12 har vi
appellmöten och flygbladsutdelning på Klostergårdens centrum,
Linero centrum, Fäladstorget,
Hårlemans plats, Papegojlyckans
centrum och Gåsslingavägens servicebutik.
Klockan 12 till 13 kommer vi
att fmnas på Mårtenstorget, hälsar
vpks kommunalpolitiska grupp.

Vpks skånedistrikt håller ett
eftervalsseminarium i Lund nu i
helgen. Syftet är att diskutera
allmänna riktlinjer för det långsiktiga politiska arbetet och inte
minst ta upp de frågor som valresultatet har aktualiserat.
Seminariet inleds kl lO på lördag med att Joachim Lentz ifrågasätter Vpks militärpolitik. Kl14
svarar distriktets kvinnapolitiska
utskott kollektivt för ett avsnitt
där det bl a ska diskuteras hur
Vpks usla kvinnarepresentation i
riksdagen ska kunna förbättras.
Kl 19 blir det en mer avspänd
träff med inledning om Vpks

historia och arbetsformer, avsett
inte minst för nya medlemmar.
Kl 9.30 på söndag inleder
John Veitch om ipvandrarfrågorna, så sorgligt aktuella i Skåne,
och kl 13 avslutas seminariet med
en diskussion om "Miljöpolitiken
i ett allmänpolitiskt perspektiv",
inledd av Vpks vice ordförande
Viola Claesson.
Träffen på lördag kväll försiggår på Östervångsvägen 32. I övrigt är lokalen Svarvarestugan
(Lilla Tvärgatan 16). Vpk-medlemmar och sympatisörer är välkomna, hela helgen eller på enskilda avsnitt.

MP om MP
och populism
Eftervalsdebatten i VB har till en
del kommit att handla om miljöpartiet. Det är smickrande, även
om en del av analyserna varit lite
svårgripbara ur min gröna synvinkel. I VB nr 36 gör Björn Fryklund och Tomas Peterson (FP) en
del uttalanden om mp's ideologi,
som gör att man hajar till och
gnuggar sig i ögonen. Är det
missförstånd eller avsiktliga feltolkningar FP gör sig skyldiga
till?
l) Mp ifrågasätter grunderna för
det representativa och parlamen-.
tariska systemet, "kallar det förlegat".
Kommentar: Nej, vi respekterar det parlamentariska systemet,
även om vi menar att det måste
vitaliseras på olika sätt. Vad vi
däremot anser som förlegat är partistrukturen. Uppdelningen i höger- och vänsterblock motsvarar
inte vår tids stora överlevnadsproblem: miljöförstöring, svält, krigshot. Inte heller motsvarar blocken
någon faktisk uppdelning av väljarkåren. Det är inte så enkelt att
hälften av väljarna är kapitalister
och den andra hälften arbetare.
2) Mp "utser sig självt till den
bästa uttolkaren av verklig demokrati".
Kommentar: Vill FP antyda
att mp i grunden skulle vara ett ~
demokratiskt parti? Låt mig då påminna om att vpk i många år har
kämpat för att tvätta av sig en sådan stämpel. Jag tycker att mp
har ännu mindre anledning att ta
åt sig av denna kritik. Dock vidhåller vi vårt stöd för utomparlamentariska aktioner, i vissa fall
även olagliga sådana.
3) Mp ser "staten som ett hot,
staten mot folket".
Kommentar: Ingalunda! Man
behöver inte gå längre än till
vårt partiprogram eller till vårt
agerande i kommunen för att inse

att vi vill värna om t ex den sociala trygghet som samhället byggt upp. Nu vill vi gå vidare och
etablera den informella sektorn
som ett komplement till den offentliga. Människor i gemenskap
kan göra en hel del av det som
idag tas om hand av institutionerbättre, billigare och framför allt
berikande. Den totala inriktningen
på lönearbete har gjort vår vardag
fattigare, något som kan avhjälpas
om man utvecklar informell samverkan i grannskapet.
4) Mp's politik tar för givet att
"det skulle gynna arbetarklassen
med nolltillväxt eller löneminskningar" .
Kommentar: En simpel argumentering för att undvika att
svara på vår fråga: Kan vi fortsätta
leva i ett samhälle som är inriktat
på ständig materiell och ekonomisk tillväxt? Är det inte ytterst
denna princip som är ansvarig för
skogsdöd och annan miljöförstöring, för sjukdomar och yrkesskador - som närmast drabbar just
arbetarklassen!?
Angående valresultatet i Lunds
kommun bör det leda till eftertanke i flera läger. Efter att i tre år tack vare mp - fått smaka på valda delar av sodalistik politik säger
nu lundaborna klart ifrån: nej
tack! Kanske bör s och vpk ompröva den förda politiken om man
inte vill tillbringa ytterligare några
decenniet i den oppositionella
öknen?
Mp måste växa vidare från vågmästarrollen, vi måste göra våra
ideer mera begripliga och komma
med konkreta förslag. Samarbete
i sakfrågor kan vi tänka oss med
partier från båda blocken - under
förutsättning att det föreligger en
verklig åsiktsgemenskap. Tyvärr
inträffar det inte alltför ofta!
Andre de Richelieu
Miljöpartiet de gröna
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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 obeställt
material ansvaras ej.

Har du flyttat?
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet,
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Min nya adress äJ;:

Ka rin Blom
Erik Dahlbergs g 3 B
222 20 LILJMJ

Adress: .. . .
Postnummer:

POSTTIDNING

Postadress.

Almanacka
Nu är den klar, almanackan för
1986, "bilder från Nicaragua".
13 foton i fmt färgtryck .
Du kan beställa den av Tina
14 76 15 eller Lennart 14 88 10
eller skriv till :
Stödkommittt!n för Centralamerikas folk
Box 654
220 06 Lund
Den kostar, som förra året, 30 kr
(porto tillkommer om vi skickar) .
Julklapp, present till dig själv och
dina vänner.
Vi har också vykort av 8 bilder ur
förra almanackan.

MP om Mp igen

Septemberbarn föds
i fel tecken!
Martin, drygt 2 år, har ingen dagisplats. Han är född fel tid på året,
i september. Lunds kommuns
barnomsorgssystem innebär att
barn födda under september november systematiskt diskrimineras ( i SDS 850521 finns en insändare som berättar om Julia,
född i oktober 1980, som fortfarande inte fått plats). Varför existerar detta system?
Barnomsorgsassistenterna
vi
talat med - och de är många, man
har en ny handläggare varje gång
man ringer - skyller på politikerna. Politikerna hävdar att detta är
ett bra system för administration
och barnomsorgspersonal. Alla
säger att så länge det inte existerar
full behovstäckning så måste man
ha mer eller mindre rättvisa system. Även partikamrater vi talat
med hävdar att detta inte är det
mest orättvisa. Det tycker däremot vi. Martin och hans olyckskamrater är invånare som diskrimineras på grund av sitt födelsedatum.
Om nu barnen är till för barnomsorgen, och inte tvärtom, så
finns det i så fall andra orättvisa
system man kan tillämpa - med
omtanke om kommunens bästa.
Varför inte låta politikernas barn
gå före i kön - politiker som
måste ta hand om sina småbarn
kan ju inte vara med och fatta
kloka beslut. Eller den nya överklassen i och kring Ideon - varför
inte ta möjligheten att kunna
locka nya högutbildade och ovärdeliga teknologiproducenter till
kommunen med löfte om förtttr
i barnomsorgskön (det har de ju i
och för sig reaan Uall aeras oarn
inte är födda på hösten)?
För Martin skulle chansen öka
med 100% om man hade ett lottningssystem eller om man åtminstone diskriminerades i tur och
ordning allteftersom man föddes.
Men att diskrimineras för att man
är född ett visst datum är som att
bli diskriminerad för att man har
fel ögonfärg, hudfärg eller fel föräldrar. Vi förslår att VPK-Lund
anmäler Lunds kommun till JO
för brott mot de mänskliga rättigheterna.
Monica Arnoldsson
Tomas Peterson

Vi har följt VPKs interna debatt
veckorna efter valet mellan Lars
Svensson och Finn Hagberg å ena
sidan och Björn Fryklund och
Tomas Petersson å andra. Visserligen handlar debatten mindre om
Miljöpartiets politik som sådan än
om viljan respektive oviljan hos
VPK till förnyelse och utveckling.
Och gråter vi eller kanske suckar
över BFs och TPs igenmossade sk
teoretiska syn på verkligheten så
gnuggar vi samtidigt händerna: för
varje nytt inlägg likt det rubricerat
"Miljöpartiet populistiskt?" ökar
nog strömmen av väljare från VPK
till mp! Och tvärtom: när vi
nickar instämmande med LS och
FH så förstår vi att deras syfte är
just att hejda strömmen, att indefiniera mps idt!er i VPKs idelogi.
BFs och TPs analys av den
mycket sparsamma och osammanhängande verkligheten som sipprar igenom deras teoretiska glasögon är fårstås förutsägbar, dvs
utifrån den för oss inte helt okända marxistiska utgångspunkten.
Här vill vi inte upprepa en debatt
som alltid har hamnat i en återvändsgränd. Men vi ställer gärna
en konkret fråga till BP och TP.
I VB 31 radar Ni upp fem underförstått - märkliga rop-ställningstaganden och simsalabim Ni
fmner vår "populistiska" politik
helt logisk, " begriplig och hanterlig, om man relaterar den till den
enkla varuproduktionens, till småföretagets världsbild." I samma
artikel försäkrar Ni att också
skånepartiets politik, dess frågeställningar och framgång, härstammar från precis samma klasstillhörighet, från den enkla varuproduktionens världsbild.
Nu undrar vi: Hur förklarar Ni
skillnaden mellan Miljöpartiet och
Skånepartiet? Varför - enligt Er
marxistiska klassanalys - vek
vissa av oss småföretagare av till
vänster och andra till höger? För
Ni menar väl att den marxistiska
klassahalysen är uttömmande, dess
relevans och heuristiska möjligheter gäller för alla politiska och
samhälleliga yttringar?
Vi tror inte att vi miljöpartister förväxlas med skånepartister i
praktiken, men hur är det i teorin?
Vill Ni förklara skillnaden mellan
den vänstra och högra varianten
av invarianten ptlpulism? För annars är poängen med Er populistiska analys utan politisk betydelse. Trots allt utmynnar Ert resonemang i VB 36 T ett någorlunda
positivt politiskt bemötande av
mp. Ni förespråkar ett samarbete
eller samspel med Miljöpartiet men väl knappast med Skånepartiet?
Fiona Björling
efter samtal med
MikeMoon,
Miljöpartiet de gröna

Familjenotiser

FEMTIO AR fyller p å måndag
förste bibliotekarie F i n n H a gbe r g, Kyrkogatan 17, Lund.
Finn Hagberg föddes i ett
norrbottniskt politikerhem men
·tillbringade större delen av sin
uppväxt i Stockholm , där han tog
studentexamen
på
Norrmalms
gassläroverk 1956 och avlade fil
kand-examen
vid
Stockholms
Högskola 1960. Efter växlande
sysselsättningar arbetade han pä
bibliotek i Uppsala, Solna och Luleå till mitten av 1960-talet, dli
han flyttade till Skåne och stadsbiblioteken i Helsingborg, Lund
och Malmö. Efter förnyade univers itetsstudier avlade han fil magexamen i Lund 1967 och genomgick lärarhögskola, men återvände
till bibljoteksverksamheten. Sedan
1971 arbetar han som filialföreståndare på Norra Fäladen.
Finn Hagbergs intressen och
fritidssysselsättningar
spänner
över ett brett fält. Han har utövat
en lång rad sportgrenar i både
klubb- och korpsammanhang som
boxning, fotboll och maratonlöpning, och han är sedan många
år regelbunden motionsgymnast.
Han är förste barytonist i Lunds
Kommunistiska Blåsorkester och
spelar dessutom blockflöjt i ensemble. Även schack ingår numera
i hans aktiviteter . Han odlar också ett tidigt grundlagt intresse för
filosofi och livsåskådningsfråg or.
Politiskt aktiv i Demokratisk
Ungdom
redan
på 1950-talet
återupptog Finn Hagberg sin verksamhet på detta område vid 1970talets början . Han har haft en rad
uppdrag inom Vpk Lund, bl a
som styrelseledamot, och tjä nstgör som nämndeman och medborgarvittne. Han har under lång
tid ingått i redaktionen för' Veckobladet där han medverkar under skilda signaturer.
Bland Finn Hagbergs övriga
intressen kan nämnas litteratur,
medicin, barn och djur. Han har
aktivt engagerat sig för nya former av samlevnad och boende och
är hu vudman i bostadskollektivet
Glädjen.

BLASORKESTERN. Sö 24.11 kl
19 rep på Palaestra (utan dirigent,
som i Sovjet på tjugotalet!).
STÖDKOMMITTE!N FÖR
CENTRALAMERIKAs
FOLK
Söndagscafil 24.11 kl 15 i Vildandens gillestuga .
VPK IF: träning på Lerbäcksskolan Lö 23.11 kl 16-18
KULTURMEJERIET
demonstration 26.11 kl 18 på stortorget.
FOLKMUSIK Lö 23.11 se artikel
BARN i främmande länder
Alpha Doumboya berättar för
barn Sö 24.11 kl 13.30 Gröna
Rummet , Stadsbibl för barn
5-7 år.

kommuniltlsk
kommunalpolitik
KOMPOL diskuterar
kl 19 .30, Bredgatan 28

budgeten
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