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Lunds nålsöga 

Kan efter att ha varit på Lunds Fot 
-ochcykelfolks förstastyrelsemöte 
efter årsmötet i förra veckan 
rapportera om några gång och 
cykelvägsproblem som disku
terades på mötet. 

En fråga som har varit svår att 
hantera, är det s.k. nälsögat mitt 
för gamla (här går det undan. Sätt 
anm,) biskopshuset, för att tala i 
bibliska ordspråk, på gatan med 
samma namn. Frågan har hittills 
bollats mellan olika myndigheter 
coh därför blivit fördröjd. Mötet 
beslutade att låta en styrel
seledamot till nästa styrelsemöte 
försöka vinna klarhet i vad som är 
orsaken till den tålamodspräv ande 
segdragningen av detta problem. 

En anan fråga som kommit i 
remiss från Gatukontoret gällde 
nyacykelvägar i Veberöd, närmre 
bestämt på det gama! tergel
bruksområdet. 

I ansluming till den sista frågan 
väcktes också frågan om att göra 
om den nerlagda banvallen mellan 
Dalby och Veberöd till cykelväg, 
för att knyta ihop nuvarande 
cykelstråk från Dalby med den 
östrakommundelen. Vinsten skulle 
bli att man kunde nå ut till Lunds 
vackraste strövområde på Rome
leåsens nordvästsida. 

Göte Bergström 

Möte med 
Vänsterforum 

Det handlade om svensk 
industri och om förnyelsen 
av offentlig sektor när Väns
terforum möttes för första 
gången i lördags. Vi var ett 
tjugotal personer - mest 
stockholmare men också folk 
från Växjö, Södertälje och 
Lund. 
Lennart Erixon nationalekonom 
vid universitet och Lennart Ny
ström utredare vid SIF inledde 
förmiddagspasset. De menade att 
det finns långsiktiga problem i 
svensk ekonomi. 

Destora svenskaföretagenfinns 
i branscher som inte växer. Detgör 
att företagen köper konkurrrenter 
och jagar låga lönekosmader för 
att få konkurrensfördelar. Det 
klarar de i och för sig ganska bra 
men det betyder att de förlägger en 
allt större del av sin produktion 
utanför Sverige. 

De små och medelstora indu
striföretagen och överhuvudtaget 
de som producerar för svensk 
hemmamarknad är svaga. Nu 
importerar vi 60 % av de indu
strivaror vi an v änder. Importen har 
stått förhelakonsumtionstillväxten 
sedan -75. 

Det behövs en offensiv indu
stripolitik med satsningar på små 
och medelstora företag, tillväxt
branscher, FoU och teknisk infra
struktur var budskapet. Det klarar 
inte marknaden. För det behövs 
politiska initiativ. 

Stefan de Vylder hävdade att 
den nuvarande krisen visst kan 
lösas med klassisk keynesiansk 
politik - problemet är helt enkelt 
att folk betalar av på sina lån i 
stället för att konsumera. Utveck
lingen av sparandetvisar det. Hur 
ska man stimulera en industri som 
inte finnns, blev svaret. Tyvärr 
avbröts diskussionen av lunch
pausen. 

På eftermiddagen inledde Hans 
Lind och Ulf Anderssson om 
förnyelsen av offentlig sektor. 
Högerns argument om valfrihet, 
effektivitet och kreativitet är bra. 
Låt oss lägga beslag på det i deras 
förslag som är bra och inlemma 
dem i en vänsterstrategi. 

Så långt var nog alla överens. 
Sedan följde en livlig diskussion 
om vilka förslag som verkligen är 
bra. Om det var vi inte särskilt 
överens. Vi hade alltså inte kunnat 
skriva ihop ett gemensamt pro
gram. Men hade vi fått hålla på 
längre hade vi nog nått fram till ett 
gemensamt förhållningssätt. Frukt
bart kändes det i varje fall. 

De flesta deltagama tyckte inte 
v i hade tid att diskutera v ad det ska 
bli av Vänsterforum i framtiden . 
Det var synd för ett nätvek uppstår 
knappast av sig självt. Och någon 
form av organiserade kontakter 
mellan förnyare inom och utom 
vänsterpartiet behövs. 

I varje fall bestämdes att det blir 
ett nytt seminarium. Per Sundgren 
åtog sig att ta initiativ till ett nytt 
möte om andra frågeställningar. 

Roland Andersson 

Affischer 
ska målas och klistras, affisch
bockar ska repareras och sättas 
ut, banderollbokstäver ska ritas, 
klippas ut och limmas upp, röda 
fanorska strykas. Detfinns alltså 
en hel del att göra på vänster
partiets arbetsmöte på parti
lokalen nu på söndag kl. 10-18. 
Så kom dit ett par timmar- med
lemskap är inget krav. Och minns 
att det är något visst med arbets
g~menskap inför en viktig upp
gift.' 

Oresundstunnel-
seminariet på stadshallen lördag 
24.4 kl. 13-17 påminner vi här
medom. 

Sångom 
MERVÄRDET 
och andra melodier av äldre och 
(mest) nyare snitt framför Röda 
Kapellet vidappellmötet på Mår
tenstorget kl. 10-11 (obs. tiden) 
nu på lördag. Mellan melodierna 
kommenterar Charlotte Wikan
der läget i världen och nationen 
så här inför första maj. 



JörnomEG 
Vänsterpartiet i Skånes förre 
riksdagman Jörn Svensson (nu
mera utlokaliserad norrlänning) 
föreläste i tisdags på Folkets Hus 
inför ett fyrtiotal studiecirkel
deltagare om varför Sverige inte 
bör gå med i EG/EU. Arrangörer 
var ABF och Nej till EG. 

Nackdelar för Sveriges del 
Inledningsvis angav Jörn att han 
skulle ge för- och nackdelar för 
Sveriges del med en politisk eu
ropeisk union men det visade sig 
bara bli nackdelar. Nedan förljer 
en kort resume av de viktigaste 
skälen mot EG-anslutning och 
publikens kommentarer. 
l. Styrelseskicket inom EG är 
hel t ann or l und a då man i Sverige 
har folkrättssuveränitet har man 
inom EG ingen sådan för
fattningstradition. Enligt Jörn 
styrs EG av ett ministerråd och 
ytterstav EG-kommissionen(för
slagsställare) och dornstolen (lag
tolkare). Vid en svensk EG-an
slutning gäller EG-Iag före 
svensk grundlag. Sålede skulle 
vårt grundlagsskydd och 
författningsideologi göra ett EG
inträde omöjligt och t.o.m. lag
stridigt. 

Publik kommentarer: Visser
Iigen har Sverige folkrätts
suveränitetmendelhar EGockså 
genom sina direkta politiska val 
till EG-parlamentet. Sverige har 
ministerstyre bl. a. när riksdagen 
inte är samlad, och det är tvek
samt om de svenska riksdaga
männen verkligen styr Sverige? 

Ett stort problem för EG-dom
stolen är att de nationell 
parlamenten och medborgama 
intealltidföljer EG-reglerna. Den 
civila olydnaden ute i Europa är 
betydligt större än i Sverige. Det 
kanske skulle vara lite mer av 
europeisk anda på detta område? 

2. Tryckfrihetsförordningen 
Tryckfrihetsförordningen i den 
svenska grundlagen säger att 
stora utländska mediamoguler 
inte får äga tidningar i Sverige. 
Dettakommer vi attbehöva ändra 
på. 
Publik kommentar. Hur ser det 
ut i Danmark efter 20 års EG
medlemskap? 

3. Subsidaritetsprincipen 
betyder inte enligt Jörn närhets
princip i beslutsfattande utan den 
korrekta översättningen skall 
vara ömsesidigt, stödjande och 
kompletterande. D.v .s. EG vill 
inte decenteralisera besluts
makten. Jörn hävdade att vi som 
land inte alls skulle kunna på
verka EG-besluten eftersom dom 
nordiska staternamaximalt skulle 
ha 19 av ministerrådets 92 röster 
( detkrävs 28 röster för att stoppa 
ett förslag). Dom stora länderna 
kommer inta att låta sig röstas 
ner och unionen kommer således 
att "sänka ribban i vissa länders 
lagstiftning." 

Kommentar från publiken. 
Detta är inte sant eftersom dom 
små länderna är överrepre
senterade med röster i rådet i 
relation till sin folkmängd . Det 
är inte stater utan politiska par
tier och deras värdegemnskap 
som ligger till grund för majori
teLenav EG-besluten. De är större 
gemskap mellan socialdemokra
ter i Sverige och Tyskland än 
mellan sossar och moderater i 
Sverige. 

4. Utrikeshandel. 
V åra handelsvtal kommer att slu
tas inom EG-ramen. Till följd av 
detta får vi högre tullar på vissa 
varor och importen kan bli dy
rare.Jörnmenadeattvilikagäma 
kan stå utanför eftersom vinsten 
med gränslös handel inom Eu
ropa bara är marginell. Den verk
liga nackdelen med ett EG
handels block är att v åra industri
produkter (högteknologiska) krä
ver en global handelsmarknad. 
l(omrnentar från publiken: 
Ar det OK med det nya EES
avtalet? Enlig Jörn var det väl 
OK, men han artsåg också att ett 
EES-avtal utan EG-artslutning är 
en konstig konstruktion. 

5. Ekonomi 
Vi blir nettobetalare till EG, cirka 
20 miljarder per år. Vi måste 
betala till Europas underutveck
lade länder. Borde inte dessa 
pengar i stället gå till u-länderna? 
Kommentar: U-länder såvälsom 
östeuropahjälps nog bästmedett 
reellt europeiskt handelsutbyte 
och inte med bistånd. Om Sverig 
kan få EG att sluta bilaterla han
delsavtal med baltstatema så får 
dessa en verkig chans till 
demokratiutveckling. 

6. "Vi måste ansluta oss" 
Med det menadelörn attdet är en 
tendens i tiden med EG-anslut
ning och vi kan därför inte bjuda 
detta motstånd. Jörn jämförde 
EG-frågan med den svenska 
atomvapenkampen på 50-talet 
och kärnkraftomröstningen på 
80-talet. I de båda fallen visade 
det sig att folkopinionen kunde 
ändra den allmäna tids
inställningen. 
Kommentar: Är detta verkligen 
jänförbara frågor? 

7. Miljöpolitiken 
Jörn beskrev ett scenario med en 
flotta av rullande lastbilar på 
Europas vägar på grund av att 
fabriker och grossister inte ville 
ha kostnade för varulager. Följ
den av detta skulle bli avsevärt 
ökade avgasutsläpp med fortsatt 
skogsdöd etc. i Europa. 
Vidare ansåg Jörn att energi
användningen inom EG-indu
strin skulle bli mycket hög efter
som det inte finns något incita
ment till hushållning. Detta på 
~rund av att konkurrenslagarna 
mte tar hänsyn till energibespa-

F orts. på sid. 3. 

Regionalt 
Till frågan om Norrland 
Jag tänker inte blanda mig i den 
slutuppgörelse i den s.k. Norr
landsfrågan som nu tycks förestå. 
Armars är jag väl kvalificerad -
jag har varit i Gävle flera gånger. 
Stämningen där verkade just 
inbjuda till det superi som Gunnar 
beskrev och den isande vinden 
över Esplanaden lät ana en tundra 
som i stort sett obruten sträcker 
sig till Vladivistok. 

Det tvivelaktiga i debatten är 
som jag ser det själva Norrlands
begreppet. Det går inte att säga 
något som helst av intresse som är 
samtidigt gällande för den pas
sioneradeTornedalen, det ämabla 
Umeå, det industriella Gävle, 
myrarna och kustbygden, såg
verkssamhällenalängs älvarnaoch 
stugbyarna i Jämtlandsfjäll en. Be
greppet Norrland brukas natur
ligtvis heller inte på plats, lika lite 
som vi här går och talar om Göta
land. 

Jag skulle möjligen kunna gå 
med på att införa Norrland som 
beteckning förettmentalt tillstånd, 
men i så fall går gränsen redan i 
Hässleholmstrakten. Lokala ano
malier finns naturligtvis - t.ex. 
har Stockholm sin egen patologi. 
Tillståndet manifesterar sig på ett 
flertal olika sätt, i stort som i smått. 
Det utmärkes t.ex. av en böjelse 
för ishockey, falukorv, religiöst 
grubbel och okryddat brännvin, 
Bingolotto och Lillbabs, folkdans 
och krönikespel, allsång, siraps
limpa och högstämda festtal. Om 
man vill möta syndromet i litterär 
form bör man i första hand gå till 
Per Gunnar Evanders romaner
där är det evigt halvvinter i Gäst
rikland. Det skulle vara mycket 
att säga om allt detta, men vi vill 
naturligtvis inte i onödan ytter
ligare reta en redan irriterad läse
krets. 

Till frågan om Skåne 
Nu till frågan om Skåne som så 
förtjänstfullt väcktes av Örjan 
Wikander i förranumret av V ecko-

Rio-> Lund? 
För cirka ett år sen skrev vi en del 
i VB om den stundande världs
miljökonferensen i Rio de Ja
neiro och intervjuade de båda 
LundadelegaternaFionaBjörling 
(mp) och Karin Svensson Smith 
(v) . 

Åtminstone Karin SS hade en 
positiv värdering av konferen
sen men tiden därefter har inte 
handlat så mycket om miljön, 
vare sej i den globala diskussio
nen eller i VB:s !SPalter. 

Tisdag 27.4 kl. 19.30 ordnar 
emellertid vänsterpartiet ett (öp
pet) medlemsmöte om hur miljö
konferensen i Rio kan följas upp 

bladet där han berättade om hur 
han kom till insikt om att Skånes 
historia var en annan än Sveriges. 
Jag kärmer igen mig och skulle 
kunna ge en liknande berättelse. 
Ocksåjag växte upp i Helsing borg, 
och för mig är det svårt att skilja 
detregionala från det klassmässiga 
förtrycket. Den kulturella värld 
som målades upp för mig i skolan 
och som jag förväntades ingå i 
hade sina poänger, men den 
handlade inte om min vardag . De 
sedelärande berättelserna tilldrog 
sig i det högsvenska Sverige, med 

barn som antingen var prydliga 
medelklassbarn som i villan in
väntade pappas hemkomst från 
kontoret eller tumlade runt på den 
välskötta bondgården. För mig 
som levde mellan Jutefabriken och 
Allers tryckeri v ar det lika relevant 
som Bill och de laglösas hemliv i 
södra Londons villaförstäder. När 
man läste historia förstod man att 
det v ar Dalarna och Sörmland som 
var Det Riktiga Sverige, när man 
hörde Barnens Brevlåda förstod 
man att det var på Karlavägen i 
Stockholm man skulle bo och inte 
på Planteringsvägen i Helsing
borg. 

Skånes situation är nog alldeles 
speciell: från att ha varit den 
kanske viktigaste provinsen i det 
danska riket dömdes det ti11150 år 
av tystnad och kulturell isolering. 
Det är först i slutet av 1800-talet 
som Skåne börjar görasig gällande 
kulturellt och politiskt och sen 
kommer knappt hundra år av 
industriell och kulturell blomstring 
innan centraliseringen till Stock
holm tar över. Det är följdriktigt 
att det är Gustav V asa som är 
förgrundsgestalten i pågående 
historieutställningar. 

Nu bygger Preussen Elektra 
högspänningsledningar över Sö
derslätt. Men tanken att vi snart 
kan komrna att ses som en utlöpare 
av Nordtyskland gor mig inte 
precis muntrare. 

Lucifer 

i Lund och andra kommuner. 
Medverkar gör Karin Svensson 
Smith och Karin Lönn. Den se
nare skildes under uppmärksam
made former från sin tjänst på 
miljö & hälsoskyddsförv alming
en i Kävlinge. Nu har vänster
partiet centralt beslutat att dra 
nytta av hermes kunskaper och 
engagemang, och hon har fått i 
uppdrag att formulera en svensk 
uppföljning av Agenda 21. 

Det kan alltså vara värt att slita 
sej från förstamajförberedelserna 
och diskutera miljö för en kväll. 



Keltisk 
l maj med 
kumminkringlor 
Förstamaj! Rödaminnenom fanor, 
gröna pilsner och tusen _goda 
kamrater från Fälledsparken 1 K bh. 
blandas med nyare minnen av 
ständigt färre kamrater, som 
plikttrogetställer upp i Helsingborg 
för, tycks, det fira minnet av första 
maj, med avslutning över brunt 
kaffevatten, som skall fjärm a 
huvudvärken från Valborg . 

Numera är förstamaj långtifrån 
en festdag, men en dag därvi-alla 
socialistiska partier- markerar, att 
vi kräver en rättfärdig socialpolitik; 
nu mer nödvändig än på mänga är! 
Förstamaj som demonstrationsdag 
infördes 1888 i USAsom förarbete 
till 2. Internationalen i Paris 1889 
och kom 1890 till Sverige med 
kravet om 8 timmars arbetsdag. 
Men som festdag är l. maj långt, 
långt äldre. 

Jag har den uppfattningen .. att 
detegentligenärdengamlakeluska 
festdagen Beltain, vi firar. På 
Beltain, den första maj, dyrkades 
guden Belenos, som skulle skyd?a 
mot missväxt och kreatursdod 
under sommaren. Firandet skedde 
med väldiga brasor på krönen av 
kullar, där både människor och d jur 
offrades. Festen ansägs som så 
hedniskoch profan attsjälv kyrkan, 
som har snott alla andra riktiga 
fester, inte vägade sig på den på 
allvar. Traditionerna fortsattemed 
brasor och festande och natten 
innan kallades så småningom 
"Valborgsmässonatt", där alla 
häxor skulle jagas tillbaka till 
offerplatserna, men "V al borg" fick 
aldrig kyrklig helgd! 

Keltiska kolonier 
Nu vill någon invända att det inte 
finns bevis för att Sverige skulle ha 
vari t under keltiskt inflytande, men 
det finns faktiskt indicier som kan 
peka åt det hålle_t utan att ~an har 
en alltför överdriven fantasi. Ett så 
expansivt folk, som det keltiska 
kan väl ha haft "kolonier" här. M
läns nordvästligaste härad, Lug
gude, har så sitt namn från Lugh, 
denkeltiska solguden, ochkan vara 
"v äxtlighetsgudinnans område" 
och Ängelholms föregångare, 
Lunterrun, kan ha sitt namn från 
samma gud. Det har ju även Lyon 
(Lugduntum), därigenom Rhone 
(Rhodanus) rinner, liksom Rönne 
(Rhoene ?) ä genom Luntertun. 

Etymologiska betraktelser som 
o v anstående kan lätt fä även 
namnet på Lund till att ha sitt 
ursprung i Lugh, men den stör~ta 
offerplatsen för solguden har, 
platsen som senare erövrades av 
den kristna kyrkan som använde 
den för sitt huvudsäte i Norden. 

Brända bröd 
och varme hveder 
Engelska forskare har grävt upp en 
kropp, som de har skrivit en 
arkeologisk thriller om, ur en mosse 
(Ross m.fl.: Druidens död). De har 
bestämt den till att vara en druid, 
som offrades på Beltain, närmre 
bestämt 0060 05 O l . De har 
analyserat hans maginnehälL 
jämfört det med andra likfynd från 
mossar i bl.a. Danmark och gamla 
traditioner. Mycketpekar på att till 
Beltainfesten bakades ett speciellt 
bröd på de sista restema från förra 
årets skörd. Ett av bröden lät man 
bli bränt och den som fick den 
biten blev offret! Kanske manhade 
lottning om de olika bitarna, kanske 
vardetsäattden, somskulle offras, 
fick den brända biten. Men ett 
specielltlitetbröd vardet i alla fall. 
Det var bakat av olika sädesslag, 
men mest havre och korrn . I 
brödrestema i druidens mage fanns 
även mistelpollen, en sak som 
ytterligare styrker att det v_ar en 
druid. För kyrkan var baknmgen 
av det speciella brödet som 
bestämde människooffret så mot
bjudande att den gjorde alla 
ansträngningar att för att utrota det 
- fast författarna anser att "den 
seglivade traditionen med lång
fredagsbullen kan gå tillbaka på ett 
försök att muta in dessa hedniska 
föreställning ar i den kristna fällan." 
Detsammagällerväl i så fallockså 
de danska "varme hveder" som 
serverades storhededags af ten, och 
där man i namnet innefattar att de 
inte är gjorda på havre och kom. 

J ag tycker att vi skall kombinera 
gamla och nya traditioner och fU:a 
förstmaj med demonstratiOner for 
social rättvisa, 6 timmars arbetsdag 

och mot otrygghet. Brasan på 
natten innan är ju trevlig i kylan, vi 
behöver ett starkt skydd mot 
ekonomisk missväxt och i de sista 
glöden kan du passa på att baka 
pinnbröd! Sä avstå frän djur- och 
människooffer, men äterinför 
brödhakandet till förstama j. 

Kumminkringlor 
Dock skulle jag rekommendera ett 
modemare bröd och s j älv kommer 
jag att forrna degen som kringlor 
och baka dem i ugnen. De blir inte 
kryddade med mistel, men med 
kummin, som enligt min ärtabok 
jagar bort häxor, och gör avnjutaren 
trogen, vilket kanske kan behövas 
om man firar med kontinentala 
traditioner som majstång, den 
sexuella frihetens symbol. 

Här får du det gamla danska 
receptet på kumminkringlor. 

2,5 dl grädde och vatten (hälften 
av vardera) 
50 g jäst 
50 g smör 
3 msk kummin 
1(2 tsk salt 
l (2 tsk socker 
3 hela ägg 
500 g vetemjöl 

Smält smöret och häll i vätskan. 
Smula jästen i bakbunken och rör 
ut den i lite av den ljumma vätskan. 
Tillsättresten av vätskan samt två 
av äggen, salt, socker och 2 msk 
kummin. Arbeta in mjölet grund
ligt, men spara li te mjöl till 
utbakningen. Låt jäsa i 20 minuter. 
Dela degen i tolv bitar och rulla i 
fingertjaka längder som formas till 
kringlor, låt sedan jäsa 20 min på 
plåten. Pensla med det sista ägget 
och strö över den sista matskeden 
kummin. Baka vid 225 grader i 10 
min. (Följ ej traditionerna- bränn 
inte brödet!) 

Det blev vetemjöl - det goda 
KRAV -märkta frän Bene Quam i 
Halland, inte havre och råg. Men 
det är nu inte kyrkans skull. 
Bullarna är jättegoda med smör, 
och kanske en bit ost, men de skall 
ätas färska, gärnamed ett gott, rött, 
te, kokt på torkade nypon, till . 

Jeppe på bjerget 

Jörn om EG 
Forts. fr . sid. 2. 

rande processer utan bara ren 
framställningskostnad. 
Kommentar: är det inte just på 
detta område de överstatliga 
miljölagama kan fä en verkligt 
bra funktion? Han tog också upp 
harmoniseringregler för livs 
medelsproduktionen. Vi kommer 
att tvingas sänka vår standard 
eftersom bl. a. EG tillåter mer till
satsmedel i maten än vad våra 
konsumentlagar medger. 
Kommentar: Verkligen intressant 
då att vår Kalles kaviar inte häl
ler EG-mått- för lite fiskrom och 
för mycket fårgärnnestillsatser. 

8. Jordbrukspolitik 
som är Jöms specialområde och 
där han obestridligen besitter 
betydande kunskaper. Han . in
ledde med att tala om att JUSt 
detta område är regeringens sv ä
raste förhandlingsfråga och att 
den helt borde lyftas ut EG-reso
nemanget. Hans förklaring är 
mycket intressant. A v historiska 
skäl har länderna i Europa höga 
rullar och avsevärda subventio
ner på inhemsk livsmedelspro
duktion sedan 1930-talet. Vi fick 
emellertid en ny siruation när 
länderna började få överproduk
tion till följd av mer kemikalier 
och bättre teknologi inom jord
bruket. Vi avskaffade spannmåls
subventionerna 1990 i Sverige 
med hjälp av höjda tullar s.k. 
grärtsskydd. Nu vill EG att vi 
skall införa en Jordbukspolitik 
med subventioner av den typ som 
vi precis avskaffat. Jöms slutsats 
var att lyfta ut frågan ur förhand
lingama och att vänta till övriga 
Europa nått v ärt mer av ancer~~e 
sätt att hantera jordbrukspoliti
ken på. 

Avslutningsvis talade Jörn om 
utrikes och säkerhetspolitiken 
och läste högt ur Maas
trichtavtalet om alliansfriheten. 
Det är inte förenligt med svensk 
säkerhetspolitikidag att gå in i en 
europaunion då bl. a. kärnvapen
makter som Frankrike och Eng
land har en annan militärpolitisk 
inriktning. 

Jörn ser EG/EU som en krigs
union andra bl.a. det tidigare ita
lienskakommunistpartiet säg EU 
som en fredsunion. 

Kommentar: det är att kasta 
sten in glashus när manpådyvlar 
EG krigsindustri och makt med 
tanke på att Sverige globalt nog 
är Europas mest kända vapen
producerande land. 

Efter ettt mycket trevligt före
drag och en timmes diskussion 
med kaffe och goda kakor 
avlsutades mötet med en påan
nons om nästa möte i serien: 

en debatt mellan Nej till EG och 
Lundavänstem för Europa den 
12 maj i Holmbergsalen Folkets 
Hus. 

För Veckobladsredaktionens 
räkning 

Eva Wigforss 
styrelseledamot i Lunda

vänstern för Europa 
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vrid 
politiken 
åt vänster 
Vänsterpartiet i Lund 
Demonstration 1 maj. 
Somting Clemenstorget 13.30. 
Avmarsch 14.00. Avslutande möte på stor
torget ca 14.30. 
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Huvudtalare: 
Riksdagsledamot 

Eva Zetterberg 
Musik : 
Röda kapeUet 

Öppet hus i Stodshallen 
kl10-17medservering.under
h611ning och polttiska samtal. 

POSTTIDNING 

B!orn Karin 
1. Ja r.-·j-:. ·,·-~ nP. r·1 L--1- o r::-- -. ·- •. •. r • •• :::t _. . . J_r ._.• 

224 7·1 Lund 

PRO Skånes årsmöte: 
Kritik mot banker & kommuner 
- Det är en myt att antalet pen
sionärer ökar i förhållande till de 
yrkesverksamma. Tillfälligt kan 
det vara så beroende på en tillfälligt 
(?) hög arbetslöshet, sa Leif 
Karlsson, som är informations
ombudsman för PRO. Det var års
möte för PRO Skåne i onsdags. 
PRO är en aktiv organisation. Så 
är man t.ex . den största ''kunden" 
hos ABF. 

"Väntjänst" är något som har 
ökat på senare tid. Väntjänst inne
bär att friska pensionärer hjälper 
sjuka och handikappade med att 
fixa mat och annat. Detta är 
naturligtvis positivt, men när 
det nu t.o.m. är så att den del 
kommuner har ställt som krav att 
PRO deltar i detta för att få bidrag 
till verksamheten så har man gått 
för långt och blandat sig i något 
som inte skall styras. Aven det 
nya förslaget med husläkare dis
kuterades, men det uttrycktes 
mångakritiskaröster ochdetfanns 
en stor oro och skepsis mot detta 
borgerliga förslag. Risken är, som 
man ser det, att vårdcentralerna 
kommer att på sikt försvinna. 
V årdcentralema har en bredare 
kompetens. Ett avskräckande 
exempel är Vellinge kommun. Där 
har man höjt sjukhemsavgiften 
med 160% i ett enda slag. Därför 
är det viktigt att det finns ett statligt 
högkostnadsskydd. 

Det framfördes kritik mot led
ningen för PRO Skåne för att man 
inte hade agerat tillräckligt kraft
fullt i samband med nerläggningar 
av post och bankkontor. Och nog 
borde man protestera mot spar
bankernas oskäliga av gifter på all
sköns småtjänster, tycket en dele
gat från Landskrona. Inte ska väl 
pensionärerna betala spekulations
förlusterna? 

John Johnsson, Bleniarp, ordför
ande för PRO SMne. 

Ordförande John Johnsson kla
gade avslutningsvis över dags
pressens bristande intresse för 
PRO:s verksamhet. Organisatio
nen gör sannerligen vad på den 
ankommer i sina försök att in-
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Nils Gustavsson, Lund, represen
terade LO-distrikJet. 

formera men gensvaret på re
daktionerna är alltså svagt. 

Vi hoppas att PRO-ledningen . 
uppskattar VB-reporterns insatser. 

KOMPOL möte Må 26.4 kl 19.15 på 
partilokalen .T e ma: Kommunfullmäktige 

RÖDA KAPELLET om 1 maj m. m. 
Lö 24.4 saml. 9.30 i kulturförv. lokal 
Mårtenst. för uppv. inför appellmötes
spelning 10-11 medCharlotteWikander 
Repetoar(obs ändringar): 12, 25, 87, 101 , 
133, 225, 236, 253, 254 , 268.Dir: Birgit. 
Bil omgåendeefterspelningen till Malmö 
(Möllevångstorget) samma rep . 
Sö. 25.4 18.45 rep Kapell salen , Odeum 
och gående för kommande spelningar. 
Ta med marschställ.(1-maj rep mm) 
30.4 saml. 20.00 St Hans backar för 
spel 20 .1 5 rep : 31 , 194:2, 236, 250. 
257 . 
1 maj körs enl. utskick med följande 
komplettering: Helsingborg spel 11-12 
på Gustav Adolfs torg . saml. Clemenst. 
9.30 bilar:Jesper, Bengt H, Rune, Sten . 
Trelleborg: "Stjärnseptenen" :Tommy, 
Louise, Rolf, Ronny, Erik K, Gunnar, 
Hasse, saml. Clemenst. 8.30, bilar: 
Ronny, Hasse. (Louise åker direkt). 
Malmö bil : Bo, Per, Louise, Kristina La. , 
Simris bil: Jesper, Rune, Sten, Erik K. 
Spelande som tillkommer i Lund spelar 
i Helsingborgsork. som går först. Malmö 
ansluter i mitten av tåget. 
Lö 8.5 appellmöte 11 -12 med Lars
Arne Norborg Bantorget. Anm. snarast! 
L ö 15.5 sam l. 13.00 Backaskolans gård 
Malmö för spel i karnevalståget. Inger 
spel frtm scenen. På kvällen spelar vi i 
st. Backarepertoaren på Smålands Na
tions "NeJ ti ll EG-pub". Anm. till Rune. 
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