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Uttalande I 
Uttalande antaget på strejkmöte i 
Svenska Facklärarförbundets lo
kalavdelning i Lund , den 30 
september. 

Vi har idag tvingats ut i strejk och 
lämnat våra arbeten. Arbeten som 
vi utför med stolthet och glädje. 
Detta kan man dock inte leva av. 
Maten och hyran är inte billigare 
för oss som är offentliganställda. 
Våra medlemmar i stat, landsting 
och kommun begär inte mer än 
andra, bara lika mycket. Våra 
krav är följsamhet med privata 
sektorn. Vi utför ett viktigt ar
bete, ett arbete som är nödvändigt 
för samhället. strejken drabbar i 
vissa fall tredje man, vilket vi 
djupt beklagar. Men vi vädjar om 
förståelse och sammanhållning för 
att få ett snabbt och rättvist slut 
på en påtvingad konflikt. 

Uttalande II 
Med anledning av den pågående 
konflikten på den offentliga sek
torn i Lund gör styrelsen för VPK 
Lund följande uttalande : 

"De offentliganställda utför ett 
mycket viktigt samhällsarbete. 
Den offentliga sektorn är kvinnor
nas främsta arbetsområde . Dagens 
offentliga vård och omsorg är ett 
resultat av en lång kamp som ar
betarrörelsen fått utkämpa under 
segt motstånd från de borgerliga 
partierna. 

Nu hotas fwkterna av denna 
kamp från flera håll. 

Från den borgerliga kommun
ledningen i Lund genom nedskär
ningar, ständigt ifrågasättande 
med syfte att öppna vägen för pri
vata vinstintressen. 

Från medlingskommissionen, 
påhejad av den socialdemokratiska 
regeringen, genom ett lönebud 
som innebär en nedvärdering av 
de offentliganställdas arbete. 

Allt detta i en tid då de of
fentliganställda tvärtom behöver 
stöd för sina lönekrav och upp
skattning av sitt arbete. Risken 
finns att den privata sektorn tar 
över allt mer. Detta skulle leda till 
ökade klassklyftor där ett fåtal , 
som har råd att betala, lägger be
slag på alla resurser medan de som 
har de största behoven blir utan. 

Genom marginalskatterefor-
men gynnades de högavlönade. 
Övriga löntagare lovades kompen
sation vid löneförhandlingar. 
Dessa löften är nu på väg att 
svikas. Ett stöd för de strejkande 
är också ett stöd för rät tvi sa löner 
åt kvinnorna. VPK Lund upp
manar till detta stöd och till för
ståelse för de strejkandes kamp. 

Vänsterpartiet kom
munisterna i Lund 

styrelsen 

Strejken i Lund 
Lund har en särställning i kon
flikten på den offentliga ar
betsmarknaden. Svenska facklär
arförbundet har valt ut tre städer 
för sin strejk . Det är Lund, J ön
köping och Uppsala. 

I Lund är ca 800 facklärare i 
strejk från och med 30 sept kl 
12.00. Av dem är 650 förskol
lärare och fritidspedagoger, res
ten är barnomsorgsassistenter och 
inspektörer, kommunala musik
ledare och musiklärare, vårdlä
rare och några andra grupper. 

Det har inneburit att alla dag
hemsavdelningar förutom rena 
småbarnsgrupper, och ett par 
särskilda undantag, fått stänga. 
Torsdag middag stänger småbarns
avdelningarna också för då går 
SKAF :s barnsköta .re med i 

strejken. · 
Vi har talat med Chris Nilson 

som är ordförande för Svenska 
facklärarförbundet SFL i 
Lund. 
VB: Varför strejkar ni egent
ligen? 
CN Vi strejkar givetvis för att 
få uppcy,åra löner. Det är inte 
så att vi ~ Vill ha mer än andra, 
men vi vill åtminstone ha lika 
mycket som man fått på den 
privata sidan. Mat och hyra 
blir ju inte billigare för oss bara 
för att vi är kommunalt an
ställda. Vi vill också visa att vi 
inte är någon andraklassens ar
betskraft. Våra jobb är viktiga. 
Vi är stolta för dem · och vi gör 
bra jobb. Majoriteten av oss är 
kvinnor som är trötta på att 
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Delfinen behövs 

För bara en månad sedan var 
Norra Fäladen hotad av tre sto
ra nedläggelser: :...biblioteksftlialen 
skulle bort, en av bygglekplatser
na och även stadsdelsbadet . 
De boende på norr har inte tigit . 
Det har skrivits många insändare 
och den socialdemokratiska stads
delsföreningen har ordnat möten 
och upprop. Nu är filialen räddad 
och det verkar som om bygglekar
na får bli kvar och därmed även 
djuren och plaskbassängerna, som 
är så viktiga för barnen. 
Politikerna lyssnar trots allt på 

brukarna, som det heter nuför
tiden,om de inte redan har bun
dit sig för bestämda lösningar. 
Men det gäller att redan när för
valtningarna får spardirektiv, och 
det ännu fmns alternativ, försöka 
motverka dåraktiga ideer. 
När det gäller stadsdelsbadet ser 

det dock verkligt dåligt ut. Synd 
att inte fler har protesterat av 
alla dem som för sitt välbefin
nande är beroende av bad. 
Poseidon har i och för sig skick-

at brev till Lunds kommun, där de 
påpekar att hela deras ungdoms
verksamhet är hotad: »Cirka 40% 
eller 300 av Poseidons simmare 
är för sin träning uteslutande hän
visad till Delfinbadet>>. Men detta 
imponerar inte på Benny Jönsson, 
som tydligen inte vet att Höge
valtsbadet redan är smockfullt 
av klubbsimmare, hoppare, polo
spelare , vattengymnaster, korp
simmare, vanliga besökare, lekan
de barn, skolor, de som går i sim
undervisning, babysimmare, han
dikappsimmare och allt vad det 
är. Därtill ska Högevall fungera 
som tävlingsarena för dampolo
laget som är bäst i Sverige, herr
laget som just gått upp i all
svenskan, hopparna som utgör 
två tredjedelar av landslaget och 
en hel dröse av lovande simmare. 
Att hopparna inte protesterar 

kan man kanske förstå, på grund 
av de hjärnskador man får vid 
höga dyk, men alla de andra: 
varför skriker de inte ut sin vrede? 

Tjänste
manna 
mygel 
I början av sommaren var det en 
fråga i socialnämnden, som vålla
de viss uppståndelse och tidnings
skriverier med delvis dunkla och 
motsägelsefulla uppgifter. För den 
som inte har annan information 
än dessa är frågetecknen många. 

Man ändrade i reglerna för det 
kommunala bastillägget för handi
kappade (KBH) med resultatet att 
det för många antingen kommer 
att upphöra eller reduceras avse' 
värt. Somliga kan bli tvungna att 
flytta. 

Beslutet fattade redan i janu
ari av en· enig nämnd men först 
flera månader senare blev de 
svåra konsekvenserna av det up
penbara. VPK :s suppleant i nämn
den gick ut med en insändare i 
pressen, de socialdemokratiska 
ledamöterna hakade på några 
dagar" senare och ville riva upp be
slutet - vilket naturligtvis inte 
lyckades på grund av den borger
liga majoriteten; genom sin tales
man Margareta Dovsjö förklarade 
de att de kände sig "vilseledda" . 

Det finns det ingen anledning 
att betvivla. Men slutsatsen blir 
att det av tjänstemännen presen
terade beslutsunderlaget - det 
muntliga såväl som det skriftliga 
- var så undermåligt att ledamö
terna inte kunde förutse konse
kvenserna. Framkom det inte ens 
att kommunen skulle göra en 
besparing? I så fall hade det ju 
vari t naturligt att ställa frågan: 
vad är det för försämringar? 

Hans Håkansson, nämndens 
moderate ordförande, ger den in
tressanta upplysningen att det 
från början var tjänstemännen 
som ville ha en "uppstramning" 
av reglerna. Socialdirektören, 
Karin Sandberg, spär på: i Lund 
har man hittills varit mer generös 
med KBH än i övriga landet. Men 
enligt uppgift har Lund endast 
följt en av kommunförbundet ut
fardad rekommendation i frågan; 
om andra kommuner genom egna 
tillägg omintetgjort de goda inten
tionerna med KBH, så är det be
klämmande - men enligt tjänste
männen alltså efterföljansvärt. 

Har tjänstemännen försökt 
mygla igenom ett besparingsbe
slut? Har man chansat på att det 
skulle lyckas därför att det drab
bar en tyst och svag grupp i sam
hället? 
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Plötsligt förslag 
Socialdemokraterna i landstinget 
och i Malmö vill att Malmö kom
mun återinträder i landstinget, 
Det är faktiskt 115 år sedan 
Malmö tillhörde landstinget och 
det har genom åren funnits pro
påer om samgående. Den netzen
ska utredningen, som presentera
des 1971, fick inte tillräckligt 
politiskt stöd. I augusti i år kom 
så socialdemokraterna med ett 
nytt förslag om samgående. 

SAP menar att en sammanslag
ning ger bättre regional samord
ning, man motverkar konkurrens
tänkande och dragkamp, man får 
en bättre förhandlingsposition 
gentemot staten, skapar bättre 
förutsättningar för kollektivtra
fiken kan samordna parallell 
verksamhet, får en enhetligare 
parlamentarisk organisation, för
bättrar förhållandet mellan primär
kommuner och landstinget och 
förslaget leder till att skattebe
talarna tjänar på det. 

SAP:s förslag kom helt oväntat 
och inom en månad ville man ha 
svar från övriga partier hur dessa 
ställer sig till samgåendet. De 
fackliga organisationerna har över
huvud taget inte tillfrågats. Den 
ända gång som facken deltagit i 
diskussioner i frågan var då VPK 
inbjöd Malmö-facken att delta vid 
den konferens som VPK Skåne, 
landstingsgruppen och VPK Mal
mös fullmäktigegrupp hade i 
Kvarnby den 10 september. 

Representanterna för de of
fentliga facken på konferensen be
klagade starkt att de inte alls in
formerats tidigare i frågan och på
talade att förslaget mest skjuter 
in sig på ekonomin men uteläm
nar de viktiga frågorna kring per
sonal och arbetsmarknad. 

VPK Malmös fullmäktigegrupp 
och landstingsgruppen har lämnat 
in likalydande svar på förslaget. 
Man konstaterar ah det finns 
både för- och nackdelar men 
understryker att det krävs ytter
ligare utredningar om konsekven
ser av förslaget innan man kan ta 
slutlig ställning till ett samgående. 
VPK vill ha en parlamentarisk ut
redning på länsnivå bestående av 
samtliga berörda partier och givet
vis bör personalorganisationerna 
ha möjlighet att delta. Utredning
en måste särskilt penetrera demo
kratifrågorna ( direktvalda organ, 
beslutsprocesserna i övrigt, gräns
dragningen mellan länsstyrelse 
och landsting), sysselsättnings
och personalfrågor, påverkan på 
olika brukarkategorier samt eko
nomiska frågor som statsbidrag. 

Dessutom vill VPK att förslaget 
föreläggs väljarna genom en folk
omröstning i länet i samband med 
valet 1988. En sådan skulle själv
fallet avsevärt kunna bredda den 
sjukvårdspolitiska debatten och 
öka engagemanget för landstings
frågorna, som idag kommer i 
skymundan trots de många skatte
miljarder som landstingspolitiker
na ansvarar för. 

.l!(. 
Blåst i Köpenhamn 
Det står i tidningen att de fram
åtsträvande kommunalmännen 
i Tornelilla nu planerar för en 
konferensanläggning bredvid som
marland. Arbetsnamnet är »Scand
hof». 

Schnellimbiss 
Jag reagerar med ryggmärgen och 
tänker jo , i Tornelilla tänker de 
framåt, n.~ är det snart dags för 
EG och Oresundsbron så vi kan 
få uppleva tyskarnas hela charm. 
Men kanske borde man ompröva 
sina gamla fördomar. Sve~ge är 
nu utsatt för en amerikansk kul
turdominans som är alldeles för
ödande och nästan omöjlig att 
stå emot - jag försöker men kla
rar det inte. Kulturen är ändå ba
ra en sida av saken, ekonomi och 
politik är lika ·allvarliga. Flödet 
in av amerikanska ord är alldeles 
ohämmat, vi har ingen hållbar 
nationell kultur av den typ som 
finns i Norge och Island som kan 
bjuda motstånd. Kanske vi ändå 
skulle räcka något finger åt Väst
europa, kanske är det vår chans 
att få en motvikt. I valet mellan 
USA och Västeuropa, ska vi bara 
fortsätta att välja USA? Eller är 
det ett falskt val? Skulle det vara 
en lättnad om det hade varit 
Meyers Schnellirnbiss som slog 
·upp portarna vid Mårtenstorget 

i stället för MacDonalds fast 
food? 

På andra sidan 
Jag kan berätta om ett trevligt 
besök i Köpenhamn .i lördags. 
Den kända Nåsorkestern »Sol 
och vind» var inbjuden att delta 
i OOA's demonstrationsrunda 
»Strålande naboer» där i tur och 
ordning de östtyska, västtyska 
och svenska ambassaderna upp
vaktades med krav om att ett 
ett antal kärnkraftverk ska 
stängas av. Det borde inte vara 
ett trevligt sällskap att befinna 
sig i f()r Sverige och tråkigt nog 
är vi också värst: Barsebäck ligger 
20 km från Danmark, Ringhals 
55 och först därefter kom
mer Brunshiittel i Hamburg
trakten med 105 km. 

Demonstration mot svenska 
ambassaden antar jag lyder un
der högförräderiparagrafen för 
vår del, men det var det värt. 
Att vara uppenbart välkommen 
i egenskap av svensk var för mig 
en ny ~pplevelse i Danmark. Fil
men »Appelkrigeb> lär ha gått i 
Köpenhamn i något år, så när vi 
klämde i med »Anglamark», med 
fullt vibrato och feta ackord 
(Taube nekar sig ju ingenting) 
när demonstrationen vandrade 
upp framför ambassadbyggnaden 

Politiska filosofer 
- Intresset för politisk filosofi verkar överraskande stort. 

Nu ska vi konstituera ett sällskap för att stimulera ämnet, och 
s~n hoppas vi bl a kunna bidra till en bredare svensk bokutgiv
rung. I dag är det ju arbetsgivarförlagen Ra tio och Timbro som 
står för det viktigaste publiceringsarbetet i nom politisk filoso
fi, och det skapar en ofrånkomlig slagsida. 

Säger statsvetaren Lennart de svenska universiteten. 
Berntson, som VB ringde upp ef
ter att ha läst Staffan Söderbergs 
blänkare i SDS om vad som är på 
gång. 

Journalister och forskare 
- Vi sökte och fick pengar till 

ett rättighetsseminarium, och fick 
sen positiva svar från både höger 
och mitten och vänster, från Mats 
Svegfors, Anna Christensen, Gun
nar Fredriksson, Ingvarjohansson 
och andra. Det ska hållas nere i 
Skanör om två veckor och då ska 
också föreningen bildas. Än så 
länge finns det en interimsstyrelse 
där jag är med . 

Seminariet blir slutet av prak
tiska skäl men det blir förhopp
ningsvis ordentligt omskrivet , för 
utöver nämnda journalister med
verkar bl a Arne Ruuth från DN. 
Att det blivit en del yrkesskrib~n
ter med intresse för politisk mo
sofi är en följd av att vi eftersträ
vat att få med folk utanför uni
versiteten. 

Na~urligtvis kommer det också 
en hel del forskare som jag själv 
och Svante Nordin, en annan av 
initiativtagarna. Men typiskt nog 
företräder de en rad olika ämnen. 
Disciplinen politisk filosofi har 
ingen institutionell förankring på 

Tidskrift och böcker 
- Det har i några år funnits en 

informell diskussionsgrupp för po
litisk filosofi här i Lund , med bl a 
ett par chilenare som deltagare. Vi 
ville helt enkelt dryfta principiella 
frågor som vi tycker är ordentligt 
försummade i den svenska debat
ten. J a, sällskapet bildas på svensk 
bas, kanske med Lund som ett 
slags tyngdpunkt. Men ett par av 
oss verkar samtidigt i Danmark så 
det kan bli en geografisk vidgning 
så småningom . 

Seminarier som det nu aktuel
la blir en naturlig verksamhets
form. Men för att stärka den poli
tiska mosofins ställning behövs 
bl a en breddad bokutgivning -
exempelvis saknas ett par av Ma
chiavellis centrala verk på svenska. 
Vi har en del förlagskontakter . 
Givetvis behöver också aktuell 
litteratur ges ut vid sidan av klas
sikerna. Men för debatten behövs 
en tidskrift i ämnet och vi hoppas 
på en sådan , om än med försiktig 
och anspråkslös böljan. 

Sen får vi se hur fortsättningen 
blir. Men jag är övertygad om att 
den blir givande. Det stora och 
breda intresset kring vår start är 
säkert ingen tillfållighet. 

Gr 

var det som en varm kniv i smör. 
Det var annat än den blaserade 
lundapubliken! Jesper Klein, den 
läckre komediskådespelaren med 
drag av Danny Kay, gjorden en 
nästan perfekt skånskt imitation 
och en samekvinna talade om vad 
Tjernobyl hade inneburit för hen
nes näring och kultur. En utom
ordentlig kvinna ledde det hela 
med den där blandningen av allvar 
och lättsamhet man så sällan får 
uppleva. Efteråt bjöds vi på en 
bajer, en detalj som många 
svenska arrangörer dessvärre ofta 
glömmer. 

Råd till stockholmspolitiker 
Allvarligt talat så är danskarnas 
argumentation tungt vägande. 
Danmark har inte vattenkraft eller 
eller kol , men har med stöd av en 
folkmajoritet aktat sig för att byg
ga kärnkraftverk. En Tjernobyl
liknande händelse i Barsebäck 
skulle innebära att Danmark upp
borde som fungerande nation. 
Vaije dag Barsebäck tillåtes hålla 
igång är en upprörande kränkning 
av Danmarks suveränitet och jag 

undrar ibland om folk i stock
holmstrakten är klara över det. 
Sker inget måste det helt enkelt 
få konsekvenser för förhållandet 
Mellan Danmark och Sverige. Vi i 
Lund bor naturligtvis ännu närma
re Barsebäck, men det är ju vår 
regering som bestämmer att det 
ska fortsätta och det är ju vi med 
våra strömbrytare som väljer att 
hålla det igång. Danskarna skitar 
ner med sitt kol brukar man få 
höra. Jovist, men det finns bot, 
OOA och andra vill faktiskt göra 
något åt det också. Det fmns en 
god praktiskt lösning: Vi lovar att 
stoppa Barsebäck mot att dan
skarna installerar svavelrenare och 
satsar ännu mer på alternativ ener
gi. Inser Carlsson . och Da:hl det 
och vågar de handla därefter? 

Frågespalten 
Här-n~gra frågor där villrådiga lä
sare bett om autoritativa svar. 
Fråga: Gyllenhammar var i Lund 
i veckan och höll hov. Han lär 
vara Sveriges populäraste person. 
Är han värd vår respekt? 
Svar: Nej, överhuvudtaget icke. 
Industrikapitalister är annars ofta 
ganska spännande med sitt sinne 
för produktivkrafternas utveck
ling, en kille som Werthellär ju en 
värdig partner och motståndare. 
Men Gyllenhammar är en sniken 
miljöförstörare som har haft tur 
med dollarkursen och det kan inte 
räcka i evigheter. Fåfång och snar
stucken är han också och han har 
aldrig haft en bra ide. Förresten 
gifte han sig till Volvo. 
Fråga: Vad ska man egentligen 
tycka om Carl Bild t? 
Svar: Tyvärr missade jag hans 
framträdande i Lund, men han 
verkar så akademisk i sin fram 
toning att man misstänker att 
han aldrig fick ihop det till en 
m kand. Men han är en intellektu
ell, läser mycket och det är bra 
och han skulle vara en tillgång 
som grå eminens i vilket regerings
kansli som helst. Som alla intel
lektuella är han naturligtvis livs
farlig och man är tacksam att 
han inte är utrikes- eller försvars
minister än. Frågan är om han 
kan lära sig praktisk politik -
Erlander kunde ju. Hur som helst 
är det positivt för respekten för 
det politiska livet i dess helhet att 
Adelsohn byttes ut, hans parti
lederskap kändes direkt pinsamt 
mot slutet. 

Lucifer 



Strejken i Lund 
Forts från sid J 

stå tillbaka. för »riktiga metall· 
arbetare». 
VB: Varför har ni valt just Lund? · 
Är det en reaktion på Hans Hå
kanssons utspel om 90-talets 
barnomsorg, eller vill ni häm· 
nas på professorerna Södersten 
och Ingvar för vad de har skri· 
vit om dagis? 

CN: Det är många olika saker 
som spelat in. Det är många 
kvinnor som förvärvsarbetar i 
Lund och det har tvingat fram 
många dag· och fritidshem. Vi 
har många medlemmar, en bra 
lokal organisation, och det kom· 
mer att märkas ordentligt när 

vi strejkar. Det här som Hans 
Håkansson har hittat på kom efter 
vårt beslut, men det är ingen 
tvekan om att det har höjt strids· 
viljan hos många. . 
VB: Det låter på dig som om 
kampviljan var stor. 
CN: Ja, det är den verkligen! 
Men vi måste komma ihåg att 
nästan alla hade velat klara det 
utan strejk och att vi hoppas 
att den inte blir långvarig. Vi 
hade möte i stadshallen i ons
dags, alla var där, det var över 
600 personer. Det verkar som om 
Förskollärare och fritidspedagoger 
blivit ordentligt uppretade av att 
ständigt ifrågasättas och kritiseras. 
Debatten i Dagens Nyheter i som-

ras har tänt många. Där bröstade 
sig nationalekonomer och hjärn· 
forskar som experter på vår var· 
dag och vårt jobb. Alla visste 
bäst eller åtminstone bätte än 
vi. 
VB: Det verkar som om du är lite 
förvånad över medlemmarna. Är 
allmänheten t ex föräldrarna lika 
positiva? 
CN: Vi som strejkar förlorar ju 
pengar på det och vi är ju inte 
högavlönade precis. Ja, det är 
likadant med föräldrarna. Det blir 
ju besvärligt för dem men de säger 
att de förstår oss. Och de vet ju 
vad vi gör i våra jobb. Sköterskor, 
förskollärare och fritidspedagoger 
är tydligen bra att ta ut i strejk, 
alla verkar förstå oss och vet att 
VI ar lågavlönade. Det är synd 
bara att arbetsgivaren inte märkt 
det. 

Hotad arbetsplatsutlåning 
Arbetsplatsutlåningen på 
Lunds stadsbibliotek är i fara . 
Kommunens budgetberedning 
har meddelat att just på detta 
område bör det sparas. Bib
lioteksledningen bjuder mot
stånd men har å andra sidan 
tidigare uttalat sig för denna 
tanke och aktivt arbetat för 
att skära ner på arbetsplats
utlåningens budget. För att 
förstå vad som har hänt ska 
vi dra hela historien från bör
jan med så få ord som möj
ligt 

Under 60- och 70-talen skedde en 
sorts kulturrevolution inom 
svenskt biblioteksväsen : Plötsligt 
var det inte nog med att folket 
kom till biblioteket nu skulle 
också biblioteket komma till 
folket - särskilt till dem som 
inte normalt utnyttjade biblio
teken. Filialer byggdes, bok
bussar inköptes, skolbibliotek 
grundades, gamla och handikap· 
pade fick hembesök, i fangelserna 
trängde bibliotekarier in, ja till 
och med på badplatser kunde man 
finna käcka biblioteksarbetare . 

LO :s medlemmar 
Förvånansvärt sent kom man på 
att det fanns stora arbetsplatser, 
där man kunde nå den befolk· 
ningsgrupp som var mest under
representerad på de fasta biblio· 
teksenheterna. statistiken lär säga 
att 80 % av LO:s medlemmar al· 
drig eller endast någon enstaka 
gång besökt ett bibliotek. En 
viktig pionjär på denna front 
blev Kirsebergsfilialen i Malmö 
som omkring 1970, med hjälp 
av en gammal Volkswagen, bör
jade transportera böcker till ar
betsplatser, ex. Kockums. 

Trots att Kirseberg ligger nä
ra Lund så började man här 
sent överväga arbetsplatsut
låning. I själva verket dröjde 
man till dess det var möjligt 
att erhålla statliga igångsättnings
bidrag. År 1977 fick Lund 85 
tusen från Kulturrådet . 

Snabba framgångar 
Uppbyggandet av den nya verk· 
samheten gick tämligen smärt· 
fri. Snart blev 5 stora företag 
indragna med sammanlagt 7 
utlåningsställen . Boksnurror 
sattes upp i matsalar och biblio
teksfolk besökte regelbundet ar-

betsplatserna. 
Undersökningar visade att böck· 

erna var välkomna och att drygt 
60 % av de anställda vid något 
tillfalle lånat böcker. Många ha· 
de aldrig tidigare lånat böcker. 
Svinnet var större än normalt, 
men å andra sidan slapp man 
ett dyrt kontrollsystem , efter
som låntagarna själva registrera· 
de sina lån. 

År 1982 kunde Kulturrådet 
rapportera : » ... stora fackliga hu
vudorganisationerna LO och TCO, 
liksom det socialdemokratiska 
partiet,pläderat för en utbyggnad 
av arbetsplatsbiblioteken. Verk
samheten bör, anser man, i ökad 
utsträckning bäras upp av an
ställda lokalt genom deras fack
liga organisationer, vilka därmed 
åläggs ett betydligt större ansvar 
än hittills. En sådan utveckling 
skulle innebära en viss 'avkom · 
munalisering' av arbetsplatsbib· 
lioteken. Det administrativa och 
organisatoriska huvudmannaskap
et bör likväl även i fortsättningen 
ligga på kommunen.». 

Lägg på minnet tanken om 
huvudmannaskapet innan vi går 
vidare. 

Urholkning 
Samma år föll det sig så att Lunds 

stadsbibliotek ville satsa på sam· 
lad skoldag genom att sätta igång 
med läsfrämjande åtgärder. Bor· 
gare, och tyvärr även socialdemo
krater , fick för sig att det bästa 
var att ta 20 bibliotekarietimmar 
från arbetsplatsutlånet. 

Positivt var emellertid att det 
sam tidigt tillsattes fackliga bok
ombud, i enlighet med ovan· 
stående rekommendationer. 

Bokombuden var i högsta grad 
beroende av samarbete med stads· 
biblioteket. De behövde utbild· 
ning, information och regelbund· 
na kontakter med huvudbiblio· 
teket , där förrådet av böcker 
finns. Kombinationen bokombud 
och yrkesutbildad biblioteksper· 
sona! hade kunnat leda till en 
kraftig expension, men på grund 
av nedskärningen stagnerade nu 
verksamheten - som dock fort · 
farande är omfattande. 

Fler vill in 
Det finns arbetsplatser utanför de 
stöd från stadsbiblioteket, just pä 
grund av bristande resurser. 
grund av bristande resurser. 
Tyvärr har arbetsplatsutlåningens 
bokinköpsbudget kraftigt skurits 
ner och en del tecken tyder på 
att en långsam kvävningsdöd 
hotar om inte klassmedvetna 

~~::.r. 
Borgarna erkänner 
bostadsbristen 
I fullmäktigediskussionen om bo· 
stadsförsörjningsprogrammet sa 
borgarna ungefar så här : Lund har 
inte någon nämnvärd bostadsbrist. 
Det finns en kö men den inne
håller mycket luft. Så många i 
bostadskön tackar nej till er· 
bjuden lägenhet att det ofta är 
svårt att hitta hyresgäster. 

Så lät det då. Nu har Lunds 
kommun skickat en kommun
beskrivning till Invandrarverket. 
Där låter det så här: »Tillgången 
på bostäder är besvärande liten. 
Flyktingar tillbringar de första 
4·6 månaderna i genomgångsbo
städer. Familjer erhåller egen lä
genhet efter perioden i genom
gångsbostad. Ensamstående kan 
endast erbjudas gruppboende, dvs 
2-3 personer delar en bostad på 
3·4 rum, och flyktingen får ställa 
sig i kommunens ordinarie bo· 
stad sk ö för egen bostad . Kötiden 
för smålägenheter är f.n. 2 ån>. 
Det är den beskrivningen som är 
riktig. Lund har en allvarlig bo
stadsbrist och flyktingar hör till 
dem som drabbas hårdast. 

Privata hyresvärdar vill inte hyra 
ut till flyktingar 
I bostadsförsörjningsprogrammet 
konstaterade man kallt att privata 
hyresvärdar vägrar hyra ut lägen· 
heter till flyktingar. Samordnings
gruppen för flyktingmottagande 
har diskuterat med hyresvärdar -
man har alltså belägg för att de 
vägrat. Underhandlingar har fort· 
satt under 19 86. 

Att vägra hyra ut till flyktingar 
är rasism. Det är olagligt. Det ska 
man inte behöva ha långdragna 
förhandlingar om. Det krävs kon
kreta resultat i form av lägenhe· 
ter till flyktingar. De fastighets· 
ägare som fortfarande vägrar är 
olämpliga som hyresvärdar och 
bör behandlas därefter. Samord· 
ningsgruppen vet ju vilka det är. 

I göteborg har invandrarföre
ningar organiserat protester mot 
flyktingars boendesituation. så
dana protester skulle vara väl· 
görande också i Lund. 

När flyktingar väntar på uppe
hållstillstånd och arbetstillstånd 
eller på egen lägenhet bor de i 
genomgångsbostäder. Kommunen 
har fått statsbidrag för att inrätta 
sådana. Hittills har det blivit en 
stor förläggning på Vipeholm, 
samt några familjelägenheter på 
andra ställen. Förläggningen på 
Vipeholm är klart undermålig. 
Flera av de andra lägenheterna är 
också mycket dåliga. 

människor reagerar. 
Det rör sig här om förhållande· 

vis små summor ( 30 timmar 
kanslist, 10 timmar bibliotekarie 
och 63.000 för bokinköp). Det 
vore ett kulturellt nederlag för 
Lund om sparandet av denna 
summa skulle leda till att en hel 
verksamhetsgren läggs ner. 

Man kan också fråga sig om 
det är moraliskt försvarbart att 
först utnyttja statliga igångsätt· 
ningsbidrag, och sedan när dessa 
dras in , påbörja planering för 
avveckling. 

Finn Hagberg 
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Blåsorkestern 
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När jag nu för första gången 
var med i Kulturnatten blev jag, 
trots all förväntan genom berättel
ser från förra året, positivt över
raskad av hur kul det var. Som or
kestermedlem kunde jag ju inte se 
så mycket av vad som hände i öv
rigt . Dels tog det tid att uppträda, 
dels gjorde spänning inför spel
ningen och trötthet av tältresning 
och tältrivning att jag inte orkade 
så mycket annat, men det jag såg· 
på torget var mycket fint. J ag 
tyckte att jag upplevde lite av vpk 
från förr då vi lyckades komma 
med nya ideer och nya grepp, bå
de för oss själva och för Lund i 
stort. 

För framtiden tror jag inte att 
vi ska upprepa just detta. Dels 
tror jag att storslagenheten berod
de på det unika: går det i retur 
kommer man inte att minnas den 
underbara "Hemska natten" utan 
en jonken natt om några år som 
inte "är som förr". Den andra si
dan är att kontrasten mellan för
finat orkesterspel och den lätt sur
realistiska miljön med ölburkar 
och skrål lätt riskerar att balla ur. 
Nu blev det bara en enstaka "poe
sihatare" som råkade illa ut, men 
det fanns ett lätt provocerande 
drag i stämningen mellan medel
ålders orkester och yngre publik 
som inte var helt sunt. 

Ser man till innehållet och 
dess bakgrund tycker jag att or
kesterns avancerade och udda pro
gram, här och tidigare med Tolv
skillingsoperan, är exempel på en 
givande dialektik mellan organisa
tion och musiker. Vi har behovet 
av politiskt budskap och innehåll 
som ett krav på oss, vilket gör att 
vi söker oss krokiga vägar för att 
utföra en del av detta budskap på 
ett annorlunda sätt som känns 
estetiskt och musikaliskt intres
santare. Det politiska kravet är 
alltså en press, men en press som 
generar ett visst uppstudsigt hand, 
tingssätt med en stor portion hu
mor. Hade vi inte den pressen ris
kerade vi att i en bekväm situa
tion bli utslätade och tråkiga. 

Uppslaget till den tankegången 
fick jag när jag tidigt på Kultur
natten lyssnade på den i och för 
sig utmärkta orkestern Alte Ka
mereren. De bitar som de verkli
gen spelade bra var sådana som 
kunde kopplas till en uppnosig, 
raljant studenttradition, medan 
orkestern också tycktes ha präg
lats mycket av att ha spelat ute 
på olika jippon och därför lagt sig 
till med en annan repertoar av 
amerikansk gymnasiemusik och 
Sousamarscher som visst är kläm-
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miga men som man glömmer så 
fort musikanterna sänker instru
menten. 

A t t vår blåsorkester mer och 
mer lämnar det enkla marschspe
let är givetvis utmärkt, men jag 
tror att det kan bli farligt om vi 
därför tror att det det är lättare 
utan att ha någon i andra änden 
av kopplet att pröva sina krafter 
på. Det är trots allt på spelningar 
som den med Raberts socialistiska 
bildspel som orkestern skapar sin 
tradition och inte på doktorand
fester. Vårt deltagande i t ex Kul
turens medeltidskarneval hade ju 
inte haft samma lundaironi om 
inte alla visste vilka vi var måna
den därpå. 

gammal pipare 

Slöseri med kommunens 
pengar 
I förra veckan företog jag på 
kommunens bekostnad en re
sa till Örebro för att bevista 
ett tredagarsseminarium om 
kommundelsnämnder. Vad 
detta gav i form av insikter 
ska jag be att få återkomma 
till, nu tänker jag bara ta upp 
en del detaljer kring resan. 

Det är så att jag arbetar i en pla
neringsgrupp på Norra Fäladen 
som tillsammans med den politis
ka styrgruppen och diverse andra 
krafter ska förbereda införandet 
av kommundelsnämnd på försök. 
Gruppmedlemmarna behöver ut-· 
bildning och kunskaper om gjorda 
erfarenheter i andra kommuner. 
Kursen i Örebro passade väl. 

Men den borgerliga majoriteten, 
som bestämt om försöksverksam
heten hade inte anslagit några 
pengar. Vi fick all t så tigga från 
våra respektive förvaltningar. 
Dessa lät sig övertalas, utom 
socialförvaltningen, som då i 
stället fick pengar från centralt 
håll . Vilket ju i högsta grad är 
orättvist mot en liten förvalt
ning som biblioteket, som be
talade men helst velat slippa. I 
synnerhet med tanke på att soci
alförvaltningen ju tänker lägga 
ut massa pengar på chefskur
ser. 

Mäktadyrt 
Det blev nämligen väldigt dyrt. 
För mig fick biblioteket betala 
3000 kr i anmälningaavgift, 
hotellkostnader 3 x 5 80 kr, 
tåg 482 kr och någon sorts fick
pengar 132 kr. Därtill kommer 
ca l 000 kr för vikarie. Alltså 
sammanlagt en kostnad på 6000 
kr. Då åkte jag ändå andra klass 
och fick inga traktamenten. 

Detta ska jämföras med att 
den kulturella programverksam
heten i en kommundelsnämnd i 
Örebro kanske ligger mellan 6000-
12000 kr per år. 

Kursen var alltså bra och vi sex 
som kom från Lund lärde oss åt
skilligt, men kostnaderna var 
för stora, enligt min mening. 
Att kommunförbunden för en 
kurs på 3 dagar (inkl mat) tar 

Karin Blom 
Uardavägen 0 :85 
223 71 Lund 

3000 kr är orimligt. Kommuner
nas eget förbund ska givetvis 
föregå med gott exempel när 
det gäller stram hushållning. Att 
de endast rekommenderar Grand 
hotell är också ett utslag av van
vett, och frågan är om inte för
valtningarna i Lund genom kolle
ger i andra städer borde försöka 
ordna med utbytesinkvartering 
på familjenivå. 

Bort traktamenten! 
Det är en stor förmån att få 
vidareutbilda sig, därför finns 
det inga skäl att utdela fick
pengar och traktamenten. Visser
ligen finns det avtal på det - men 
här borde samvetet rada. 

A t t åka första klass är förstås 
onödigt, med tanke på de kvali
tet som andra klass håller nuför
tiden. Förstaklassåkande leder ba
ra till att man lägger sig till med 
en korrumperad stil gentemot 
medmänniskor. 

Det viktigaste är emellertid, 
tycker jag, att kostnaderna för 
varje kurs inom förvaltningarna 
öppet registreras och åtminstone 
en gång per år sammanfattas och 
blir föremål för kritisk. gransk
ning på personalmöten och i 
fack. Det är nämligen viktigt 
att utbildnings- och konferens
möjligheterna sprids bland de 
anställda. 

Mitt intryck är att vissa far 
mer än andra och att det är en 
förmån för framför allt chefs
personer, som det aldrig talas 
om vid t ex löneförhandlingar. 

Genom att exakt fastställa 
utbildnings- och konferenskost
nader för alla anställda kan man 
få ett objektivt mått på denna 
orättvisa. 

Själv ligger jag dåligt till en 
tid framöver. 

Finn Hagberg 

Forts från sid l 
Det är i så fall en allvarlig sak 

som inte fått den uppmärksamhet 
den förtjänar. Kan man ha för
troende för en socialchef som tar 
sig !tiälv eller tillåter underordnade 
att ta sig sådana friheter? 

Naturligtvis kan man också 
undra över - eller kanske förfåras 
över - att ingen i nämnden var 
observant nog att genomskåda till
taget. En av politikernas uppgifter 
är ju att hålla tummen på ögat på 
tjänstemännen. 

En av de vilseledda - fru Dov
sjö - tycks dock inte ta det hela 
så allvarligt. Några månader senare 
reser denna Traviata till Frankrike 
på semester, kallad studieresa, till
~amman med bl a den högsta an
svariga för vilseledandet, social
chefen Karin Sandberg. Det är 
mer än piquant. 

VB undrar om någon vet vad 
som är Karin Sandbergs hjärte
fråga som förvaltningschef. Det 
tycks mig vara en överflödig 
undran. Den kan väl inte vara 
annat än att hjälpa Gun Hellsvik 
och Hans Håkansson på traven i 
deras sociala besparingssträvanden. 
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Lerbäcksträning 
Lördagen den 11 oktober sätter 
vpk IF igång med höstens inom
husträning. Det blir som vanligt 
i Lerbäcksskolans gymnastiksal 
mellan kl 16-18 , då det är eng
elsk fotboll på TV. 

Efter en kort gympa övergår 
vi snabbt till inomhusfotboll med 
tremannalag. Trots att den gula 
bollen är mjuk som bomull blir 
det en del småskador i början av 
säsongen, sedan planar skade
kurvan ut på en medellåg nivå. 
Den höga snittåldern på spelama 
visar ändå att innomhusfotboll 
inte är direkt skadligt på sikt. Ny
komlingar är mycket välkomna. 
Man lär sig medan man spelar! 

BLÅ SORK. Sö 5/1 O rep på 
Palaestra: Trä l 7.45, Novett 
18.00, Stora ork 19.00. Nr 14, 
44:1, 60:3, 131, 155, 156 samt 
ur Desaparecido. 
Idarödinternat flyttat till 8-9/11. 
stockholmsresa 15-16/1 1 . 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol har möte månd 6 okt kl 
19.30 på partilokalen. Disk om 
Energiverken . 

~ECKOBLADET 

Detta VB-nummer gjordes av 
Mårten DunE!r, Rolf Nilson och 
Finn Hagberg. 

Karltaktredaktör för nästa num
mer Finn Hagberg, tel 129098. 
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