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Internationella utskottet 
Togo-konferens 
Togo-aktionen, 
ekonomin och solidariteten 

Förra veckan hade det gått 25 år se
dan Angola vann självständighet, vil
ket gav Maria Griesel anledning att 
summera det sönderslitna landets his
toria i TV. Unitas ledare Jonas 
Savimbi framstod - i tävlan med 
många andra - som Angolas onda 
ande. Han fmansierades tidigare av 
USA, Sydafrika och Israel. Svenskt 
politiskt stöd hade han av Per Ahlrnark 
(som samlingsbegrepp). Hans resur
ser att fortsätta det förödande inbör
deskriget idag kommer från två 
källor: dels den illegala diamant
handeln i Togo, som kontrolleras av 
dess diktator Eyadema, och dels från 
multinationella företag, som inte bara 
ägnar sig åt diamanter utan också ex
ploaterar oljetillgångarna i regionen. 

I detperspektivet ska vi sätta in den 
Togo-konferens som Kommitten för 
demokratins överlevnad i Togo ge
nomförde i mitten av oktober med 
stöd från v, s, ABF och Sida. Samar
betet mellan organisationerna fung
erade utmärkt och var en förutsättning 
för framgången. Samarbeta ska vi 
även i fortsättningen så ofta det är 
möjligt. 

solidaritetsaktioner har många for
mer. Denna gång handlade det om ett 
unikt tillfålle att stödja den demokra
tiska oppositionen i Tog o och därmed 

Redaktionellt 
Det utlovade kulturnumret väntar 
bakom hörnet. Den här gången får det 
dock stå över. Detta på grund av brist 
på kulturrnaterial. Det material som 
tacksamt tagits emot får bli liggande 
tills det finns så mycket material att 
ett helt Veckoblad kan fyllas. 

Istället får vi bland annat läsa om 
hur internationella utskottet arbetat 
med Togo, vad som sades när Lunds 
kommunalpolitiker diskuterade rnarx-

de progressiva krafterna i hela Väst
afrika. Aktionen var också i hög grad 
inriktad på massmedia. Lundasidoma 
i sydsvenskan publicerade två och 
Skånska Dagbladet en artikel före 
genomförandet av konferensen . 
Sydsvenskans Jörgen Strömberg ut
formade dessutom en mycket väl ge
nomarbetad helsida i sydsvenskan 
den 19 oktober. 
Insamling 

Redan i mitten av september påpe
kade jag apropå Togo-aktionen i en 
artikel i VB att solidaritet kostar. I 
detta fall kostade den över 20 000. Vi 
misslyckades med att få fram 4000 av 
dem från v Lund. 

Men tack vare solidariteten från 24 
bidragsgivare är beloppet nu insam
lat. Många av bidragsgivarna är väl
kända av alla, många är mina goda 
vänner, flera har bidragit med betyd
ligt mer än l 00 kronor - och så finns 
där kamrater som jag inte kände förut 
och någon som är anonym. Det enda 
incitamentet till generositeten var en 
vädjan i VB, som - efter uppmaning 
från någon som missat den första no
tisen- upprepades i mindre format två 
veckor senare. Internationella utskot
tet uppfattar dessutom uppslutningen 
kring Togo-aktionen som en 
förtroendebevisning. 

Men vi är en fattig solidaritets
gerilla. Minsta eftertanke visar den 

ismen 1981 och hur det går för Ung 
Vänsters utbildningspolitiska kam
panj (just den artikeln får ni som inte 
går i skolan gärna låta ligga framme 
så att eventuella elever i hushållet kan
ske råkar läsa den). 

I övrigt har sittande redaktör upp
märksammat att det är ett litet antal 
röster som för närvarande hörs i VB. 
Så slutar jag då med den eviga upp
maningen: skriv, och gör det särskilt 
ni som inte brukar skriva! 

RED. 

enorma skillnaden i ekonomi mellan 
oss och motståndarna. En motsva
rande konferens i deras regi hade inte 
gått att genomföra utan miljontals kro
nor. Ändå fixade vi det! 

Internationella 
utskottets framtid. 

På senaste mötet beslöt utskottet att 
fortsätta som tidigare. Men vi vill för
stärka banden med v-styrelsen och 
Ung vänster genom att uppmana dem 
att skicka var sin representant delta i 
våra sammankomster. Sammankorns
tema är annars öppna för alla och an
nonseras i VB. Representationen 
skulle öka effektiviteten på många 
sätt. Vi konstaterade att våra krafter 
är begränsade. Vi sammanträder nor
malt endast fyra, fem gånger per ter
min. Vi har stor erfarenhet av olika 
delar av världen: Latinamerika, Mel
lanöstern, Afrika, och kontakter med 
forskare och invandrargrupper i Lund. 
Vi ägnar mycket tid åt solidaritetsar
bete utanför v. För v fungerar vi som 
en insamlare av kunskap och kontak
ter. I akuta situationer kan vi ge råd. 

Chile 
Internationella utskottets senaste möte 
den 13 november ägnades åt en ge
nomgång av situationen i Chile. Vi 
återkommer med en redovisning i 
nästa VB-nummer. 
Gunnar Stensson. 

Stöd fristadsfonden 
Fristadsfonden hjälper flyktingar som nekats asyl i 
Sverige och nu lever gömda. Insamlade pengar går till 
juridisk och medicinsk hjälp. Pengarna håller på att ta 
slut. 
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Vi frågar kommunal-och oppositions
råden om de håller med om att marx
ismen befinner sig i kris? 

Lennart Ryde (m) 
Inte alls! Problemet med profitkvot
ens fallande tendens t ex är ju just vad 
vi inom borgerligheten brottas med. 

Sverker Oredsson (fp) 
Knappast. Marx hade ju rätt i att de 
större fiskarna äter upp de små. Snart 
har vi ingen fri konkurrens inom nä
ringslivet längre. 

~:. ~ 
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Nils Arne Andersson (c) 

Å nej. Ta det här med kapitalets kon
centration, som leder tilllandsbygdens 
avfolkning ... det har vi inom centern 
(f d bondeförbundet, vår arun.) verk
ligen fått känna av! 

(;~ 
·(fl 

Birger Rehn (s) 
Ack nej, vi gamla lundabor får verk
ligen kännas vid kapitalismens stän
digt återkommande kriser. Dom är 
som årsringar på ett träd. 

Ingegärd Göransson (s) 
Struntprat! Visst är t ex Sverige en li
ten men hungrig kapitalistisk stat. Se 
bara på den ökande vapenexporten. 

DENNA SPALT HAR TIDIGARE 

VARIT PUBLICERAD l 

VECKOBLADET NR 3 1981. 

Anti-privatiseringsmöte 
Appelmötet hölls lördagen 25 
november. Det här talet höll 
jag. Jag publicerar det i 
Veckobladet så att också du 
som inte var där får veta vad 
som sades. 

Hej, 
Jag heter Nita Lorimer, 
Jag sitter för Vänsterpartiet i Vård och 
Omsorgsnämnden här i Lunds kom
mun, 
Idag går mina tankar längre bort än 
Lund, 
De går till ett möte i Bryssel på mån
dag, 
Vet ni vad man kommer att diskutera 
på detta möte? 
Jo, man kommer att diskutera hur man 
kan göra det omöjligt för Europas sta
ter att ha en offentlig sektor, 
Omöjligt att erbjuda offentligt fman
sierad och utförd vård, skola, omsorg, 
universitet, kultur etc etc. 
Med andra ord man kommer att dis
kutera hur man skall kunna förbjuda 
offentlig sektor. 
De som inbjudit till mötet är lobby
gruppen Europeisk Service Forum. 
En organisation bestående av europe-

iska bolag som vill kunna sälja dessa, 
nu offentliga tjänster till medborgama 
i Europa. 
Förutom bolagsrepresentanter kom
mer representanter för Europa
kommissionen att delta i mötet. 
Kommisionen arbetar tätt samman 
med denna organisation för att kunna 
inkludera dess krav i EUs regelverk. 
Mötet i Bryssel kallas förstås inte 
"Hur skall välfård för alla förbjudas", 
det sägs handla om "hur skall 
handelshindren för service till med
borgama kunna undanröjas". 
Det största hadeishindret är enligt 
mötesdeltagama att servicen skatte
fmansieras och utförs i offentlig regi. 
De företag som representeras vid 
mötet är inga små producent
kooperativ. 
det är stora internationella bolag som 
ser Europa som jungfrulig mark. 
"Bara nu europeerna kunde sluta 
med dumheterna att erbjuda offent
lig skola, vård och omsorg till alla, 
och i stället låta de som har råd få 
ordna det själva via försäkringar" 
Mötet i Bryssel är inte vida känt, 
det är inte offentligt! 
Journalister är inte inbjudna. 

Bellmans tid vår och vår, 4 
Viktor Svanberg hette en litteratur
professor (i Uppsala) och clart:eist. 
Han skrev en klassisk essä med rub
riken "Stockholms förfall och Bell
man". Det historiematerialistiska 
anslag som finns i den tänker vi ut
veckla i någon liten mån på Röda 
Kapellets Bellmanafton (fredag 15 
december 19.30). 
Förfallets bakgrund var att Sverige 
hade mist den stormaktsställning som 
varit basen för Stockholms expansion 
på 1600-talet. Nu, i det krympta riket 
med dess minskade inkomster, hade 
man inte förmåga att hålla uppe den 
fysiska och sociala infrastrukturen. 
Resultatet blev ett allmänt förfall och 

ett stort mänskligt elände. På individ
planet yttrade sej detta inte minst i 
superi, sjukdom och död. 
Vi borde kanske sjunga episteln "till 
fader Movitz under dess sjukdom, 
lungsoten", fast det gör vi inte efter
som aftonen ska vara glad. 
Hälsan tiger still, heter det. Omvänt 
betyder det att ohälsan inte tiger still. 
Det är en garnmal iakttagelse att vissa 
kulturformer blomstrar allra bäst när 
samhället är i kris. 
I så fall är vårt aktuella samhälle rätt 
välmående, för inte blomstrar väl 
kultuen? 

R 

och det hålls vid flygplatsen i Bryssel 
för att undvika besvärande demonstra-
tioner. 
Med andra ord. 
Vår möjlighet att ha offentligt fman
sierad vård, skola omsorg, kultur, uni
versitet etc etc håller på att förhandlas 
bort. 
I praktiken över våra huvuden och 
utanför demokratisk kontroll. 
Fortare än ni anar kan det bli lika svårt 
att ordna offentlig service i EU-lande
rna 
som det är idag att hindra import av 
hormonuppfött kött eller genetisk 
manipulerad majs. 
Skall vi låta detta ske? 
Nej självklart inte! 
Det som kan hindra denna anti-de
mokratiska utveckling är att så 
många som möjligt får veta vad som 
håller på att ske. 
Då blir den politiskt omöjlig att ge
nomföra. 
Nu vet NI vad som håller på att ske! 
Tack för mig. 

NITA LORIMER 

··För mer information se.bl. a. 
www.xs4allntr ceo/ 
www.esf.be/e_pageslconfer.htm 

Per Francke påpekar 

Veteranen Per Francke som besökte 
Lund och vänsterpartiet förra söndan 
ringde i måndags och pekade på några 
felaktigheter i Rune Liljekvists debatt
artikel om lundalinjen. 
För att ta det från början ; 
"narcissistisk" var felstavat. Harald 
Rubinstein hetter författaren till- inte 
en bok- men en artikel i Ny Dag med 
rubriken "Liket i garderoben" (inte 
"skelettet") och den var undertecknad 
"R". 
Fast egentligen är "skelett" den kor

rekta översättningen av det engelska 
uttrycket "the farnily skeleton", (enl 
Norstedts: "Stora engelska ordbo
ken"). 
Slutligen; det var ingen kongress 
1973, Lars Werner valdes till ordfö
rande 1975. "Anledningen till det får 
stå för dig", kommenterar P F. 
Rune försvarar sig med att "korrektur
avdelningen hade stängt och gått lagt 
sig", när denna del av artikeln fårdig
ställdes. 

RED 



Demokratisera skolan ! 
Skolan är till för eleverna! 
Det är vi som ska få utbildning. Där
för är det våra krav på hur skolan ska 
fungera som ska vara utgångspunk
ten. För att det ska bli så, måste sko
lan fungera demokratiskt. 

Hela vägen, från hur undervis
ningen går till i klassrummet till vad 
skolan väljer att satsa sina pengar på, 
ska elevernas åsikter vara avgörande. 
En skalle, en röst - det betyder ju att 
vi elever hamnar i majoritet. 

Vi måste få fler att lägga sig i vad 
som händer på skolan, och då måste 
de beslut vi fattar väga tyngre. Den 
slutsats de flesta av oss dragit av sko
lan är ju att ens åsikter iallafall inte 
spelar någon roll. 

Framför allt måste det fungera de
mokratiskt i klassrummen. Hurunder
visningen ska gå till och vilken 
inriktning varje ämne ska ha ska varje 
klass besluta gemensamt. Det är ju vi 
elever som vet vad som fungerar och 
inte. Eller har vi gått 10 år i skolan 
utan att skaffa oss några erfarenheter 
av hur det är? 

Det finns exempel på skolor som 
tagit stora steg i den här riktningen
På Stockholms estetiska gymnasium 
i Solna sitter det elevrepresentanter i 
majoritet i styrelsen, och det arbetas 
aktivt för att varje elev ska vara med 
och fatta besluten. Större frågor dis
kuteras på klassråden, som är välor
ganiserade och har hög status, och 
varje klass skickar sedan en represen
tant till ett större möte som slår fast 

vad elevernas representant ska tycka. 
Eleverna på skolan är också med och 
anställer lärare, vilket gjort att rela
tionen mellan lärare och elever är jäm
lik på ett helt annat sätt. 

Från första klass borde alla få lära 
sig att vara med och bestämma. Ju 
äldre man blir, desto starkare ska de
mokratin vara. Vi har redan stöd i la
gen för mycket av det här, men det 
används väldigt sällan. Ordnings
reglerna för klassrummet - om man 

"Det är rena undret att de 

undervisningsmetoder vi 

har nu inte har tagit kål på 

forskandets heliga nyfiken

het. 

Det är ett mycket svårt 

misstag att tro att själva 

glädjen i att se och söka, 

kan främjas genom tvångs

medel och inlärd plikt

känsla" 

Albert Einstein 

får ha keps eller tugga tuggummi på 
lektionerna - ska till exempel bestäm
mas av elever och lärare tillsammans, 
inte av läraren själv. Skolan är skyl
dig att undervisa om vilka rättigheter 
vi har som elever - se till att du får 
såna timmar på din skola! 

Avskaffa betygen! 
Betygen hindrar undervisningen. Den 
sorts kunskap som går att mäta - till 
exempel att lära sig årtal utantill går 
före den sorts kunskap vi behöver: att 
förstå sammanhang och arbeta till
sammans . Det gamla 1940-tals
systemet med betyg göra att skolan 
släpar efter utvecklingen. 

Är betygen enda skälen till att stu
derar? I så fall har skolan misslyck
ats. De saker du läser in för att skriva 
ner på provet har du glömt fullstän
digt fem år senare. Det ska vara kul 
att lära sig saker - och för det krävs 
en helt annan skola, som bygger på 
dina erfarenheter och vad du är intres
serad av. 

Läraren har inte alla svar. Demo
krati i skolan förutsätter att alla kan 
säga vad de tycker, utan att behöva 
oroa sig för att få lägre betyg. Det går 
inte att samtidigt ha demokratiska ar
betsformer, som det står i läroplanen, 
och betyg, som gör att lärare kan av
göra folks framtid. 
satsa på skolan! 
Det här är en skola som kommer ställa 
högre krav på elever och lärare. Det 
behövs större resurser: vi vill till ex
empel slå fast att varje klass ska ha 
max 25 elever. Överhuvudtaget är 
standarden på skoloma ofta långt un
der vad som accepteras i resten av 
samhället. Att skolsköterskan inte får 
ha öppet tillräckligt mycket eller att 
ventilationen är för garnmal ger ju en 
massa problem på sikt. 

Veckoblad och böcker 

Namnet Veckobladet ger mig en 
räcka associationer: 
Bokcafet, mitt uppdrag i partistyrel
sen, det politiska 70-talets debatter, 
demonstrationer och möten, tiden då 
Lund enbart bestod -tyckte jag- av 
människor jag kände . .. 
Och Veckobladet minner mig om att 
jag publicerade min första bok, min 
tid som VD på Bokcafet, personalens 
häftiga fredagsmöten och fester, ar
betet med Bokcafets välkända kata
loger, postorderavdelningen i 
källaren som skickade iväg böcker till 
många människor i många länder, 
möten med människor av alla slag, 
osv. osv. 

Veckobladet levererades till Bokcafet 
lördagsmorgnar - av Finn, om jag 

inte missminner mig, i samband med 
att han städade lokalerna och tog en 
fika. Efter öppningsdags försvann 
Veckobladet tämligen snabbt. Ibland 
snabbare. 

Vi kände de som skrev. Vi kände till 
det som behandlades, men vi visste 
aldrig på vilket sätt. Dagens vinkling 
var alltid ny, anarkistisk, absurd eller 
surrealistisk. "Lund kräver plats i 
hamnstyrelsen ... " 
Med andra ord: spännande läsning. 

Veckobladet var ett fritänkande 
vänsterblad, skrivet med humor och 
distans, lite kaotiskt, men kaos är 
granne med gud - och nog före
svävade tanken på närheten till det 
gudomliga mången åsikt, ledare och 
tyckare. Friskt, roligt , aldrig 
förutsägbart- så var Veckobladet som 
bäst. Och vi var många som fick oss 
en släng av sleven! 

Jag hade förmånen att få en spalt, en 
hörna eller en dikt publicerad i Vecko
bladet, där jag kunde utveckla i stort 
sett vilka ämnenjag ville. Det betydde 
mycket för mig och jag tror för alla 
som medverkade. 
Man lär sig skriva genom att skriva 
och att göra det för byrålådan går 
också an, men att få sina tankar på 
pränt betyder en hel del. 
T. ex. att noga värdera orden, inte 
slarva med uttryck eller beskrivningar 
- då blir man missuppfattad - att inte 
upprepa, att försöka fånga läsamas 
intresse, att inte överdriva, att inte vara 
för skarp, inte för ljum, inte för men
lös, att skriva med humor, som inte 
går ut över andra m.m. 
En samlad, redigerad utgåva av 
Veckoblad genom åren kunde bli en 
historiebok så god som någon. En bit 
av Lunds historia, av VPK -senare V 
-partiets- tänkande och faktiskt en del 

Vänsterpartiet är det riksdagsparti 
som vill ge mest pengar till kommu
nerna. Vi satsar hellre på skolan än 
sänka skatten för de rika. 
Lindahl-Persson i Lund 
<Sådant diskuterades när Jenny Lin
dahl-Persson var i Lund. Först på ett 
torgmöte utanför Gleerups och sedan 
på Ung Vänsters lokal inför många 
intresserade vänstersinnade gymna
sieungdomar. 
Torgmötet var, även om Jan Mårtens
son upplevde det på annat sätt, välbe
sökt. Röda Flåset lockade folk med 
tonerna av revolutionär musik, och 
även om det inte var någon som lyss
nade på Jennys anförande alla tre 
gångerna det hölls, var det många som 
lyssnade på det i alla fall en gång. 
Mötena med Jenny markerade inled
ningen till Ung Vänster Lunds kam
panj "Krossa segregationen", som det 
tidigare skrivits om i Veckobladet. 
(Fler texter väntar). 
En sak lärde vi oss efter Jennys be
sök: att det har blivit svårare att nå ut 
med sitt politiska budskap sedan Tid
ningen Arbetet lades ner. 

UNG VÄNSTER LUND 

av världens historia: om Vietnam, 
Cuba, Nicaragua, Etiopien, Eritrea, 
Chile, som den tedde sig och analy
serades från Lunds och Veckobladets 
horisont. 

Veckobladet och Bokcafet gick för 
mig hand i hand. 1982 fanns följakt
!igen en liten notis i Veckobladet: 
Fynda på Bokcafet innan vi slänger 
resten. 
I juni det året stängdes det anrika 
Bokcafet. Då hade jag samlat en hel 
del fotografier, listor, kataloger, fak
turor, beställningar, brev etc och tid
vis funderade jag på att göra en liten 
bok om den historien också. 

Men än lever Veckobladet! 

KARIN LENTZ 

NIO DIKTSAMLINGAR SENARE 
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POSTTIDNING B 

HAR DU FLYTIA T? Skicka in hela adressdelen till Veckobladet 
(Se ovan) . 

Blom Karin 
Uardav äg en 85: D 
224 71 Lund NY ADRESS ..... .......... ..... ........ ...... .. ........ .. ........... .... ... .... ..... .... ... .. ... .. 

stora ord 
I förra numret av VB ber Gunnar San
din mig att förtydliga den artikel jag 
skrev i VB 34. Gunnar har dock 
förstårr mig rätt - jag efterlyser mer 
utåtriktat arbete. I sin artikel kallar 
Gunnar mig intolerant, ett laddat om
döme man inte kan kasta ur sig hur 
som helst. Gunnar menar att tolerans 
kommer med åldern. I Gunnars fall 
snarare den fatala kombinationen av 
etnocentrisk kortsynthet och oförson
lig envisa. Med den anmärkningen 
lämnar jag en debatt som tagit allt för 
mycket kraft från lokalorganisationen 
och hoppas att vi istället ska få debat
tera något relevant. 

ROBERT NILSSON 

Konstutställning 

på Klostergården, Östanväg 6(gaveln 
nära Hydro) 

Konst: Göte Bergström, akvarell 
Ninni Dahlbäck, oljepastell 
Göte ställer också ut tidnings
teckningar (Veckobladet med flera) 

Konstutställningen håller öppet: 
Lördagen den 2/12 kl 14- 18 
Söndagen den 3112 kl 14 - 18 

Nya debatter 

Kuggdrift? 
I en tyvärr bitvis oklar, avlång insän
dare den 11112 kritiseras redaktör 
Mårtensson för underslev i recension 
av spex. Är det fler än jag som velat 
haft ett mindre sfinxliknande svar? 
Gör Fr. Emilsson "Bismarck" orätt
visa? Bara för att spex är en humor
genre behöver man ju inte alltid 
underlåta ta den på allvar. Ett mer ut
tömmande svar tack; vi är nog flera 
som ej vill bli lämnade i ovisshet. Och 
und-vik "Ungefår,ja." denna gång, l :e 
redaktören! 
Tycker förresten ett lokalt lexikon 
borde ges ut. Där kunde alla möjliga 
företeelser i Lundakosmos tidfästas, 
samt ges en passande beskrivning. Allt 
från skilda spex, över "Genombrot
tet" och "Nedlagda spårvägslinjer" 
(stan fylles ju av ständigt nya igno
ranta studentgenerationer) till promi
nenta ledare i lokalräjongen. Typ Lars 
Hulten, Alf Brevik, K. G. Hammar 
samt kapten Olsson på AF:s arkiv! 
Öppna endesignerad specialfil å 
SDS :s näthemvis te, ange uppslagsord 
(kan även föreslås) och låt läsekret
sen fylla i. Arbetet gör sig självt, ge
nialt eller hur? Endast 
censur-kommitte behövs, för undvi
kande av tryckrättsliga förgripligheter. 
Undertecknad anmäler sig bums dit! 
Anför påstådd svaghet för små
totalitära utopisamhällen med
övervakningsnoja, typ sena DDR, 
som främsta merit i sammanhanget. 
Hrrm. 

Samt i en fylligare nätvariant Senare 
må öppnas för suppleering,med vissa 
mellanrum.! händelse av oförenlig
heter, hart när oundvikligt i akademisk 
metropol, kan gene-röst alternativa 
sakbeskrivningar medges, enligt ovan. 
Vilken nyvinning för lexikal-genren! 
T.ex. Domen a la Finn, Helgo 
Zettervall resp. den anonyme stor
plundrande vikingahövding från Hög, 
vilken gjorde fundamentala 
donationen, till helighets-huset. Av 
ruelse å ålderns höst. I varje fall åter
fanns hans samlade sparkapital när 
grunden grävdes. Med bifogat perga
ment, där tre engelska 
svartbrödramunkar, varav en i chefs
ställning, beedigade korrektheten i 
sista viljan. Vadå "never heardof'? 
Hrrm, på tal om spex ... 

J. LARSSON 

PS. Nord-sydgående linje i Söderga
tan- Bredgatan (Linje JA)hade kugg
drift, p.g.a. stigningen. Visste ni det? 

Lund - en liten by 
förutan gågata ? 

Denna parafras på Evert Taubes visa 
använder Ulf Nymark och Göran 
Fries fyndigt som rubrik för en mo
tion till kommunfullmäktige. De vill 
beveka borgarna (sossarna och 
miljöpartistema är förhoppningsvis 
redan bevekade) att ge Tekniska 
nämnden i uppdrag att "anordna en 
zon av gågator alternativt flera stråk 
av gågator i stadskärnans centrala de
lar" Ett av argumenten låter som häm
tade från bilismens barndom: Vad sägs? Efter slutredigering, även 

den utförd på ideel basis, kan detta "Människans sinnen är helt enkelt inte 
världs-historiens väl första lokala och anpassade för miljöer där farter över 

därtill klokt icke-normerande 5 km/tim förekommer" . Huruvida 

encyklopedium ges ut som SDS-bok. lundaborna förväntas dansa tango på 
denna gata förspors icke. 

Det vore kul ifall vi kunde få läsa debattartiklar om något annat än den eviga fraktionsstrid som präglat 
lo~()rganisationen o~~ VB, åtrrri.nstone sedan första maj. Lider läsarna av }detorka kan följande tabell vara 
kanske vara behjälplig; Rulla en sexsidig tärning och läs ay resultatet nedan; · 

Resultat 
l 
2 
3 
4 
5 
6 

Debattämne 
Hnr vi under nästa år ska få ännu fler nya medlemmar än i år 
Hur V-Lund ska bredda sin medlemsbas 
Hur mötena .ska se ut för attuppmuntra medlemmar som inte är män att tala 
Hur vi skåaktivera de .inaktiva medlemmarna 
Hur Lundaavdelningens ka arbeta med distriktets anti-privatiseringskampanj 
Hur partiet, VSF och Ung Vänster på bästa möjliga vis ska verka som en rörelse 

Begränsad eftersändning. 
Vid defmitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

JÖRN KOMMER TILL 
LUND PÅ SÖNDAG! 
SENEDAN: 

KOMMUNALPOLITIK 

Måndag 4/12 .. kl. 19.00 
KOMMUNFULLMAKTIGE 7/12 , 
KULTUR & FRITID 6/12, VÅRD & 
OMSORG 6/12 M.M. 
V ÄNSTERPARTIET 
SÖND 3/12 KL 19.00 KL 19.00 
VÅRFRUSKOLAN SOCIALISMEN 
OCH DEMOKRATIN (JÖRN 
SVENSSON OCH KALLE 
LARSSON). FÖREDRAG OCH 
DISKUSSION. 
UNG VÄNSTER 
TISDAG 5/12 KL 18.30 TEMAMÖTE 
OM MARKNADSSTYRNING l 
SKOLAN TORSDAG 7/12 KL 19.00 
CELLMÖTE CELL 43 UNDER HELA 
VECKAN BOKBORD OCH 
FLYGBLADSUTDELNING. 
KONTAKTA ROBERT NIL$~0N (046/ 
39 79 02) OM DU KAN HJALPA TILL. 
RÖDA KAPELLET 
SÖNDAG 3/12 REP. INFÖR 
BELLMANSAFTON. TA MED: 165, 
313, 379,380, 381, 382.(ROMf\NS 
DROTTNINGHOLMSMUSIK). S0 .. 3/ 
12 OCH 1 0/12 UPPDELAT REP, DAR 
SMÅENSEMBLERNA REPETERAR 
FRÅN 18.45. STORORKESTER 
FRÅN 19.30 MED JOAKIM. 

r fEcioaiiul., 
Redaktör för detta nr: 
Robert Nilsson 
Redaktör för nästa nr: 
Gunnar Sandin 

~ 
Manus sänds per post till: 
Veckobladet , Svartbröders
gatan 3, 223 50 Lund. Måndag 
senast 18.00 till tax 046-12 31 23. 
Manus mottages även som e
brev: vp@lund.mail.telia.com eller 
3,5" diskett. Obs! RTF-format. 

Telefon till redaktörerna : 
Rune Liljekvist 046-211 50 69 
Robert Nilsson 046-39 79 02 
Gunnar Sandin 046-13 58 99 
Vid utebliven tidning ring: 
Cecilia Wadenbäck 046·13 82 13 ... ________ .. 
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