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Latin o lön 
Invandramas svarta arbetskraft 
har blivit uppmärksammad i me
dierna sedan en tid tillbaka. Den 
senaste veckan, inte minst på 
Uppdrag Granskning om polska 
städerskor i Göteborg, och i det 
senaste numret av Vår Bostad, 
med en intressant intervju med 
Cesar T eran, från Radio Andina i 
Stockholm, om hur illegala in
vandrare utnyttjas av ockrare
oftast med invandrarbakgrund
och betalar 2 000 kronor för en 
trång sovplats i förorterna samti
digt som de svartarbetar för 
svältlöner, ibland så låga som 
lO kronor i timmen. 

»Utan svart arbetskraft stannar 
Sverige,<< säger de rika. Javisst, 
>>deras« Sverige gör det: De får 
sina rumpor torkade av billiga, 
»flexibla« utländska »entrepre
nörer« som inte bryr sig om 
F-skattesedlar eller fakturor, som 
inte kräver några sociala rättig
heter, som inte kommer tillbaka 
och kräver någonring alls när de 
har blivit skadade eller på annat 
sätt drabbade av så mycket »flex
ibilitet«. 

Men det finns även andra as
pekter av ekonomin där de rikas 
Sverige gynnas av utnyttjandet 
av invnadrarnas slavarbete: 
Varifrån kommer de billiga kon
trakten till de stora städfirmor 
i Stockholms T-bana? Varifrån 
kommer byggfirmornas stora 
vinster? Varifrån kommer många 
av dessa flexibla »lösningar« 
som motiverar ytterligare 

»besparingar« (läs : privatise
ringar och fösäroringar av välfär
den och arbetsrätten)? Försök att 
fundera på det nästa gång du vrä
ker i dig en 20 kronors-pizza. 

Invandrarnas slavarbete är 
mycket omfattande i vårt sam
hälle. Enligt T eran, med vilken 
jag hade tillfället att prata för 
några veckor sedan, vistas det 
t. ex. l O 000 latinamerikaner ille
galt i Sverige (av en total av 65-
70 000). De flesta, i behov av att 
tjäna sitt levebröd samtidigt som 
de är tvungna att gömma sig, tar 
vilketjobb som helst: »Det finns 
ett begrepp som vi har hittat på 
här i Stockholm som heter >la
tinolön<. Latinolön innebär 50 kr 
i timmen. Till och med andra et
niska grupper har lärt sig detta 
begrepp. Folk brukar komma hit 
och fråga >Hur mycket tjänar 
du?< >Latinolön !<,svarar de. Och 
då är det 50 kronor i timmen. « 
Men det kan bli mycket lägre än 
så. Cesar T eran berättade för mig 
om några papperslösa peruaner 
som kontaktade Radio Andina 
och som hade fått svartjobb som 
fönsterputsare: »Det var jättesto
ra fönster som skulle putsas. Och 
de fick l O kronor per fönster. Det 
var en stor byggnad. Men det tog 
nästan en timme att putsa varje 
fönster. << 

Baksidan av invandrarnas 
svart- (eller snarare, »slav-«) ar
bete är avsaknaden av alla 
skyddsnät och rättigheter som de 
flesta av oss tar för givna, och 

när det rör sig om papperslösa 
invandrare, av en outhärdlig till
varo av osäkerhet, rädsla, trång
boddhet och det mest fruktans
värda armodet. 

Uttnytjandet av invandrarnas 
slavarbete har formen av en eko
nomisk pyramid. J toppen har vi 
stora företag som Connex eller 
Suede Städservice som med sina 
»konkurrenskraftiga« anbud rof
far åt sig fördelaktiga kontrakt 
från kommuner, staten eller stora 
privata företag. Längre ner i hie
rarkin finner vi en mängd »entre
prenörer« -eller snarare b ull va
ner- som förmedlar arbetskraf
ten. »Alla företag med en om
sättning under 50 000 000 kr är 
intressanta att utforska,« sade 
Teran till mig om dessa entrepre
nörer. l de lägre nivåerna hittar 
vi fler och fler invandrare som 
utsuger andra invandrare, både 
som förmedlare av svart arbete 
eller som hyresvärdar, osv. Ofta 
sträcker sig de här strukturerna 
ändå ner till invandrarnas ur
sprungsländer, med särskilda 
kontor som förmedlar arbetskraf
ten under falska löften om uppe
hållstillstånd. 

Fenomen som trafficking, 
människorhandel, slavarbetskraft 
och liknande kan härleddas till 
nyliberalismen, till privatise
ringarna, till den rådande mark
nadsfundamentalismen och till 
försämringen av arbetsrätten. Att 
det finns invandrare som deltar i 
utsugningen av andra invandrare 

Cesar T eran 
Foto: Jorge Capelan 

är inte alls konstigt. Dessa in
vandrare beter sig inte som lati
namerikanare, eller kurder eller 
somalier; de beter sig som »fria« 
individer som deltar i den »fria 
företagarandan« som de rika har 
tvingat på vårt samhälle på de 
villkor som de rika på förhand 
har fastställt. Att det sedan finns 
debattörer som försöker göra so
cial pornografi av den kriminali
tet vi kan hitta i Rosengård, eller 
Norra Fäladen, att sådana debat
törer börjar säga att »Vi måste 
våga ta upp debatten om missför
hållandena« handlar inte om 
hänsyn till invandrarna. Det 
handlar i praktiken om att skylla 
på offren och samtidigt dölja de 
verkliga förövarna. H 

Jorge Capelem 

VECKOBLADET Svartbrödersg 
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PG 17 4 59-9. Ansvarig utgi
vare: Claes Regander, 046-
12 30 52. T ryck : KFS AB 
Lund. Adressbyte: sänd e
post eller använd postens 
adressändringskort. 



Klostergården 
Historien om en stadsdel och dess människor 

Gunnar Stenssons artikel om 
Klostergården avslutas i det här 
numret av Veckobladet. De 
tidigare delarna kan du läsa 
i Veckobladet 10 och 12. 

Under den tid då landstinget 
ägde Sankt Lars firades V al borg 
med bål och sång av Lunds all
männa sångförening invid dans
paviljongen vid Höje å. Det var 
en tradition med mer än ett halvt 
sekels hävd. Realia försökte 
symboliskt hävda sin privata 
äganderätt till marken genom att 
förbjuda klostergårds borna, av 
vilka många i likhet med Göte 
Bergström var före detta vårdare 
på Sankt Lars, att fira Valborg på 
samma sätt som tidigare. När 
Byalaget trotsade förbudet svara
de Realia genom att stänga av 
vattnet. Vid ett tillfälle forslade 
Realia bort hela bålet med trak
tor och hotade med polis, när 
bränsle till ett nytt bål samlades. 
Men uppslutningen från kloster
gårdsborna var stor, och nu, sex 
år senare, ifrågasätts inte längre 
valborgsfirandet i Sankt Lars
parken. 

Realia stred också med kom
munen om skötseln av området 
närmast Höj e å och allmänhetens 
rätt till tillträde. Konflikten sluta
de med att Lunds kommun köpte 
en remsa mark på ömse sidor om 
ån. Där anlade Lund sedan Höje 
å natur- och kulturstig från Höj e 
bro under järnvägsbron bort till 
Värpinge. Den planeras nu ut
sträckas ända till Lomma vid ha
vet. Naturstigen var till stor gläd
je inte bara för klostergårdsborna 
utan för alla lundabor. 

Kampen för Klostergårdens 
postkontor 1999 förlorades däre
mot. Postverket visade sig vara 
en alltför mäktig motståndare. 
Konsum tog för några år hand 
om postservicen , men det är bara 
en tidsfråga innan också denna 
spillra av den forna posten för
svinner. 

När en etablering av !CA
Stormarknad planerades vid 
Malmövägen intill Sankt Lars
parken 200 l fruktade Kloster
gårdsborna att den skulle slå ut 
deras service i Klostergårdens 
centrum. På kort tid insamlades 
nästan l 000 namn mot stor
marknaden och det slutade med 

att den stoppades av Lunds kom
munfullmäktige. 

Bevara eller bygga ut? 
När det gällt att hävda Kloster
gårdens intressen mot yttre hot 
har klostergårdsborna haft lätt att 
ena sig och bjuda motstånd. 
Sammanhållningen grundas på 
att en stor del av befolkningen 
bott kvar i området ända sedan 
Klostergården byggdes. Den un
derlättas av att människorna bor 
tätt och att alla delar samma sko
la, samma kyrka, samma köp
centrum, samma fritidsgård och 
inte minst samma buss. Den 
stärks av den långa traditionen 
av gemensam kamp för gemen
samma intressen. 

Konflikten mellan å ena sidan 
önskan att bevara Klostergården 
i dess nuvarande form med dess 
naturvärden och arkitektoniska 
struktur och å den andra nödvän
digheten att bygga ut för att ska
pa tillräckligt befolkningsunder
lag för kommunal service, skola, 
bibliotek och butikerna i köpcen
trum är svårare att lösa. Den up
penbarades dramatiskt 1990, då 
Crafoord Holding AB ville flytta 
Klostergårdens centrum från 
dess nuvarande plats till Statt
enavägen. 90-talsdepressionen 
stoppade detta hugskott. 

Klostergårdsborna är konser
vativa när det gäller utformning
en av deras bostadsområde. Var
je ny utbyggnad har mötts av 
skepsis. 

Så var det när man uppförde 
det nya bostadsområdet Regnbå
gen söder om Klostergården 
1988. De som bodde i >>gamla<< 
Klostergården tyckte att de förlo
rade kontakten med träden i 
Sankt Lars-parken och en del av 
utsikten söderut. 

Så var det också när man skul
le bygga fyravåningshusen på 
den gamla parkeringsplatsen vid 
kvarteret Snödrivan utmed Öst
anväg 1996 och när man skulle 
bebygga kvarteret Molnet längst 
ut vid stattenavägen 1999. 

LKF :s takvåningar på höghu
sen vid Sunnanvägen och Gråvä
dersvägen har kritiserats för att 
bryta mot de andra höghusens 
enhetliga stil. 

HSB :s hus i Klostervallen 
med sina trappstegsfasader mot 
söder väckte mer förv åning än 

kritik när de projekterades 1999, 
men när de nu 2004 är färdiga 
accepteras de liksom de övriga 
tillbyggnaderna. 

De bostäder som nu planeras 
på Barn- och ungdomsklinikens 
gamla tomt vid Sankt Lars kom
mer sannolikt att väcka debatt 
när de byggs 2005, men är 
egentligen redan accepterade i 
samband med de politiska stri
derna om Sankt Lars-områdets 
utformning. 

Men det finns ett utbyggnads
förslag som aldrig har godtagits: 
Mandarnus byggnadsplaner för 
kvarteret Nordanvinden 3, som 
bland annat omfattar Kloster
gårdens centrum, Fritidsgården 
och Byggleken. De innebar 
bland annat att centrumbyggna
den skulle kompletteras med yt
terligare ett par våningar och bli 
så hög så den skymde kyrkan, att 
sex punkthus med åtta våningar 
skulle byggas där nu Fritidsgår
den och Byggleken är belägna, 
att avenboksdungen i Kloster
gårdens nordöstra hörn skulle 
försvinna och att ett underjor
diskt garage med en stor nedfart 
vid stattenavägen skulle anläg
gas under de planerade höghu
sen. Projektet skulle helt för
rycka de väl planerade proportio
nerna i Klostergårdens centrum. 
Arkitekten Sten Samuelsson ut
tryckte sin kritik i ett brev till 
stadsarkitektkontoret med följan
de ord: 

>> Som arkitekt för den kultur
skyddade Helgeandskyrkan ser 
jag mig absolut tvungen att rea
gera. Förslagen med stereotypt 
placerade lamellhus, alternativt 
punkthus är förödande för arki
tekturen och skalan. Detta gäller 
även dess förödande verkan på 
Klostergårdens befintliga bo
stadsmiljö.<< (Sk.D. 2/3 02) 

Byalaget samlade in 900 
namn mot förslaget och presen
terade dem för Lunds kommun
styrelse i juni 2002. Förslaget 
drogs tillbaka och något nytt har 
ännu inte presenterats, trots att 
kommunen i sitt nuvarande plan
förslag förutser att 300 student
lägenheter ska byggas någon
stans i kvarteret Nordanvinden 3. 

Förändringens flöde 
Historia handlar om förändring
ar, och förändringarna i Kloster-

gården har varit genomgripande 
och snabba sedan den ursprung
liga bondgården revs för snart 
femtio år sedan. 

Vidgar man perspektivet inser 
man att det som skett och sker i 
Klostergården är en del av hela 
Öresundsregionens snabba ut
veckling ekonomiskt och befolk
ningsmässigt, i synnerhet under 
perioden efter det att Öresunds
bron byggdes. 

Förändringarna i landskapet 
är synliga för blotta ögat. Från 
Klostergårdens höghus har man 
i söder en ståtlig utsikt mot Mal
mö med Kronprinsen, Helene
holmsverkets skorsten, Öresund 
och bron till Danmark. I väster 
ser man vid klart väder Ven och 
Landskrona och förstås Barse
bäck med kärnkraftverkets två 
betongkuber. I norr ser man 
Lund och i öster Romeleåsen, det 
växande Slaffanstorp och Upp
åkra kyrka. 

Vi har nu gått igenom något av 
Klostergårdens historia från den 
tid, då Skåne var danskt och ka
tolskt och då flertalet av tegarna 
här ägdes av Petri Kloster, via re
fo rmationstiden och försvensk
ningstiden fram till slutet av 
1700-talet, då greve Trolle
Wachtmeister under skiftesrörel
sen samlade den odlade jorden i 
ett stycke och byggde en gård 
mi tt i skiftet: Klostergården. 
Klostergården ägde bestånd till 
l 960, då den revs för att ge plats 
för bygget av den nya stadsde
len: Klostergården. 

Detta skedde på den tid då 
Tage Erlander var statsminister 
och Gunnar Sträng finansminis
ter. Sedan dess har världshändel
serna rullat förbi: Vietnamkriget, 
Tjernobylkatastrofen, mordet på 
Olof Palme, murens fall, Irakkri
get mordet på Anna Lind. 

Klostergårdsborna har bävat, 
men Klostergården står kvar och 
om vinterkvällarna lyser det ur 
dess tusentals fönster. 

Förändringarna och den snab
ba tillväxten hälsas inte bara med 
tillfredsställelse. Många sörjer 
de naturvärden som förstörs i 
den snabbt växande regionen. 
Dånet från motorvägen ljuder 
hela tiden som en dov bas. 

Klostergårdsborna är rädda att 
utvecklingen ska leda till att de 
speciella sociala och estetiska 



kvaliteterna i deras område ska 
gå förlorade och att de ska få 
sämre tillgång till de närliggande 
naturområdena vid Sankt Lars 
och i Höjeådalen. De kommer 
även i fortsättningen att betrakta 
utvecklingen med misstänksam
het och kritik och ständigt vara 
beredda att gå till akt i on för att 
försvara den plats och den trakt 
där de lever. 

Vi lever i historiens och tidens 
ohejdbara flöde, och denna be
skrivning av Klostergården kom
mer snart att behöva komplette
ras. Men fastän nya saker hela ti
den händer och verkligheten 
oavbrutet förändras är det samti
digt viktigt att vara medveten om 
de historiska rötter som präglat 
de människor som idag lever i 
Klostergården och som binder 
samman Klostergården med 
Lund och Skåne och 
Skandinavien. H 

Gunnar Stensson 

Ny förbundsordförande på extra kongress 

I helgen, den 9-10 april, höll 
vänsterpartiets ungdomsförbund 
Ung Vänster extrainsatt kongress 
i Strömsund. Man antog ett orga
nisatoriskt strategidokument och 
valde en ny förbundsledning. 
Bland annat valdes Tove Fraurud 
till ny ordförande. Tove ser sig 
som en stolt medlem av arbetar
klassen. Hon är 23 år och kom
mer från Akalla, utanför Stock
holm. 

-Vi har också diskuterat de 
upplevelser som många tjejer 
vittnat om, med att de blivit illa 
behandlade och respektlöst be
mötta just för att de varit tjejer. 
Vi har beslutat att förbundssty
relsen ska anta ett internt femi
nisti skt handlingsprogram under 
nästkommande period, och visat 
att detta inte accepteras i vårt fe
ministiska förbund. 

Man antog även ett längre 
drogpolitiskt uttalande som be-

kräftade ett starkt stöd för Sys
tembolagets bevarande och en 
restriktiv alkoholpolitik. Kon
gressen uttalade även si tt stöd för 
ökade resurser till narkomanvår
den, och ökade insatser för att 
förhindra att ungdomar fastnar i 
missbruk 

-Problemet med den svenska 
alkoholpolitiken de senaste åren, 
är att man inte fört någon alko
holpolitik alls. Man har gett efter 
på krav från alkoholindustrin om 
sänkta skatter och ökade öppetti
der och har därigenom bidragit 
till att öka alkoholkonsumtionen, 
och ökat antalet ungdomar som 
drabbas av alkoholism och alko
holskador. 

Ett kortare uttalande riktades 
mot Moderata ungdomsförbun
dets nya kampanj och dess för
mildrande syn på svartjobb och 
bristfälliga arbetsvillkor för som
marjobbare. Ung Vänster driver 
även i sommar en egen kampanj 
för ungdomars rättigheter på 
sommarjobben under rubriken 
>>Ta ingen skit! << 

-Jag skulle vilja kalla MUF :s 
nya kampanj för »Ta skit och 
håll käften<<, sa Tove Fraurud i 
sitt avslutningstal till 
kongressen. H 

Kenny Hjälte 

Vänstervecka på Lunds universitet 26 april-l maj 
Mellan den 26 april och den 
l maj äger en Vänstervecka rum 
på Lunds universitet. Vänster
veckan är tänkt att visa att den 
växande vänstern är stark även 
inom universitetet och att vän
sterpolitiska ideer är nödvändi
gare än någonsin . Vänsterveckan 
är också tänkt att vara startskot
tet för att sprida de stora student
protestema i Europa till Sverige. 

Hittills är Clarte, Lunds LS , 
Lunds socialdemokratiska stu
dentklubb. SSU, Svensk-Kuban
ska Föreningen, Ung vänster, 
Vänsterekonomerna och Vän
sterns studentförbund i Lund in
volverade i arrangemanget, och 

desto fler organisationer är till
frågade om att delta. 

Föredrag, flyersutdelningar, 
debatter, teater och bio är exem
pel på aktiviteter som Vänster
veckan komme att kunna rymma. 
Bland de färdiga namnen finns 
Å sa Linderborg, Lars Pålsson 
Syll , Maria Nilson och Jan Sjun
nesson. 

Tanken är att varje vänsteror
ganisation själv organiserar öns
kade aktiviteter och anmäler 
dessa till samordningsgruppen 
(se in f o nedan). Ett gemensamt 
program och gemensamma affi
scher med info om alla aktivite
ter kommer sedan att tryckas. 

Som det ser ut nu sker ett sam
arrangemang under onsdagen 
den 26, då debatten Ett kapitalis
tiskt universitet? En debatt om 
kommersialiseringen av univer
si tetet och den fria forskningen 
anordnas av LSSK, SSU, 
Ung Vänster och VSF. Natur
ligtvis är det öppet för fler orga
nisationer att delta i det debattar
rangemanget, och naturligtvis är 
det också öppet för fler samar
rangemang. I anslutning till ons
dagens debatt är det dessutom 
fritt fram för alla inbjudna vän
sterorganisationer att ställa upp 
bakbord. H 

Alexander Regander 

Ung Vänsters nya 
rörhundsstyrelse 
Edvard Ankarudd, 
Storstockholm 
Alex Bengtsson, Västernorrland 
Tora Breitholtz, Storstockholm 
Torunn Carrfors, Värmland 
Josefin Castillo, Storstockholm 
Lisa Englund, Västerbotten 
Tove Fraurud, Storstockholm 
(förbundsordförande) 
Ida Gabrielsson, Gävleborg 
Anna Herdy, Storstockholm 
Rebecka Lernesjö, Skåne 
Petter Magnusson, Östergötland 
Anna Morvall , Östergötland 
Ola Nilsson, Skåne 
Clara Norberg-Averbo, 
Västerbotten 
Joel Phalen, Östergötland 
Ida Regin, Jämtland 
Hanin Shakrah, Storstockholm 
Sara Svensson, Kronoberg 
Björn Öberg, Gävleborg 

Suppleanter 
Henrik Holmqvist, Göteborg
Bohuslän 
Erik Berg, Skåne 
Jonas Lindberg, Storstockholm 
Anton Larsson, Skåne 

Aktivitetsdagar 
1 Maj-gruppen planerar två 
aktivitetsdagar inför 1 Maj. 

Lördagen den 17/4 (imor
gon lördag) och 25/4 träffas vi 
på lokalen vid lunchtid. Det 
blir banderollverkstad, plakat
tillverkning, affischering, flyg
bladsutdelning, appellmöte 
mm. 

Framåt kvällningen, när vi 
är trötta men nöjda med vårt 
dagsverke, sticker vi och kä
kar pizza tillsammans. Väl 
mött på lördag och den 25/4 
kamrater! H 

1 Maj-gruppen. 



Antiporr-vecka 
Vecka 17 är den vecka då kvin
nojourerna och tjejjourerna inom 
ROKS särskilt fokuserar på por
nografin och dess kvinnahatande 
budskap. På platser runt om i 
landet genomförs olika aktioner. 

Varror anti-porrvecka? 
Tillgången till pornografi har 
ökat, blivit grövre och blivit mer 
lättillgängligt. Trots att vi har en 
lag som skall reglera pornografin 
(tryckfrihets förordningen) och 
fö rbud mot barnpornografi - dä-

Tack till tidigare red 
Veckobladet har länge varit ett li
tet andningshål i den borgerligt 
dominerade lokalpressen. Som 
icke partipolitiskt aktiv lundabo 
har man kunnat följa kommunal
politik och andra begivenheter 
med anknytning till vänstern och 
Lund med omnejd. Nu verkar 
Veckobladet sjunga på sin svane
sång. Generationsskifte och för
nyelse, javisst. Men internt käb
bel , utrensningsaktioner och över
förmyndarmentalitet är inget som 
tilltalar mig. 

Jag tackar den tidigare redak
tionen och avslutar härmed min 
tid som veckobladsprenumerant 
och sporadisk skribent. 

Gunilla Klase 

Det är alltid tråkigt att förlora en 
läsare. Vi i den nytillträdda redak
tionen hoppas dock att i framtiden 
göra Veckobladet till den breda 
vänstertidning som så väl behövs 
och som läsekretsen förtjänar. Vi 
tror att årsmötets beslut och sty
relsens konkretisering av detta be
slut utgör en bra grund för en po
sitiv utveckling för Veckobladet, 
det vill säga för en vänstertidning 
med sakpolitisk debatt och med 
ett innehåll som inspirerar i prak
tiskt politiskt arbete. 

Red. 

remot är s k anspelningsporno
grafi , där vuxna kvinnor skall fö
reställa unga flickor , tillåtna. 
ROKS har gjort en sö~ing på 
ordet "girl" på en av vAra vanli
gaste sökmotorer och fått skräm
mande resultat t ex >>As i an girl s 
cry during sex<<, » 13 year 
blond<< . 

Porrtidningen Hustler har in
troducerats i Sverige. Där finns 
bilder på kvinnor som utsätts för 
våld, barnpornografiska uttryck i 
bild. I en tidning som finns att 
köpa i vanliga tobaksaffärer. 

V-Partiet 
- en positiv 
betraktelse 

I Veckobladet för några nummer 
sen beskriver N illa Bolding dåva
rande VPK, på 70-talet, som gub
bigt, akademiskt och okamratligt. 
Vad olika vi minns Nilla! 
När jag aktiverade mig partipoli
tiskt, på 70-talet, så minns jag ett 
ungt parti. De som var omkring 
50 år kunde räknas på ena han
dens fingrar. Det fanns inte heller 
så många riktigt unga, de flesta av 
oss var nog omkring 25-40 år. Det 
fanns relativt många kvinnor, det
ta i en tid när kvinnorepresentatio
nen, i valda församlingar, var be
tydligt lägre än idag. V -Lund var 
redan då ett feministiskt, fast vi 
kallade det kvinnokamp. 

Gubbigt? 
Vi komju, åter. in i kommunfull
mäktige 1973. En av de frågor där 
vi var pådrivade var att bygga ut 
barnomsorgen, som då var högst 
otillräcklig. Ingen särskilt gubbig 
fråga. 

Utbyggnaden skedde i en tid 
när det fortfarande fanns insända
re som menade att kvinnorna 
skulle vara hemma med barnen, 
att det var oansvarigt att lämna 
dem till socialistiska institutioner. 
Jag blir oerhört glad när jag ser 
alla dessa barn på dagiset eller när 
dom är ute på promenad. Så rätt vi 
fick om riktigheten i att bygga ut 
barnomsorgen, så bra för barnen 
och deras föräldrar. Till skillnad 
från Nillas negativa syn på VPK 
så är jag stolt över att ha varit med 
om denna utbyggnad. Jag tror 

POSTTIDNING B 

Naturligtvis skulle alla veckor 
vara antiporrveckor. Men vi kan 
börja vecka 17! H 

Maria Söderquist 

Så här kan du protester 
mot porren : 
H Prata med butikspersonal 

där det finns porrtidningar. 
H Dela ut flygblad utanför 

porrbutiker. 
H Boka endast porrfria hotell, 

lista på www.roks.se 

också att det är viktigt att ibland 
gå tillbaka och se hur saker var 
och minnas att det krävdes en hel 
del kamp för att förverkliga våra 
mål. 

Nu kan ju gubbigt betyda mos
sigt också. Men även här minns 
jag annorlunda. Det svängde gott 
om VPK: s 70-tal. Första maj de
monstrationerna som bara blev 
större och större. 

Blåsorkestern i täten, istället för 
socialdemokraternas militäror
kestrar. Röda bönor på första maj 
fest. Lilla teatern på årsmötes fest. 
Höstfesterna, dessa fantastiskt ro
liga fester. Björn Afzelius. Finn 
Zetterholm. Thad Jones orkester. 
Men då är vi inne på 80-talet. 

Okamratligt? 
Visst fa.Ims det hårda debatter, då 
också. Det hör ju liksom till ett 
politiskt parti. Menj ag minns 
dom inte som okamratliga. Den 
stora skiljelinjen gällde synen på 
Sovjetunionen. Och det är klart att 
de som vurmade för Sovjet kunde 
nog uppleva debatterna som 
okamratliga. 

Akademiskt? 
Det är lustigt att akademiskt är ett 
skällsord. Dom flesta av oss som 
var med på 70-talet är ju 40-talis
ter. Det innebär att våra föräldrar 
föddes ungefär på l 0- eller 20-ta
let. i en tid när så gott som alla var 
arbetarklass, (som då var ett adek
vat begrepp). Var det inte just det 
man drömde om när vi gick till 
kamp mot klassamhäl let, att vi 
skulle få studera. Det är väl allde
les utmärkt att de som är akademi
ker inte glömt sitt ursprung. För 
min egen del föredrar jag en aka
demiker med vänsterideer, jäm-

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

H Använd kläder med anti
porrbudkap 

H Dra igång en kampanj som 
når ut i media 

H Skriv insändare 
H Blockader är lagliga tills 

polisen säger till dig att gå 
H Barn och våldspornografi 

kan anmälas direkt till poli
sen eller Justitiekanslern 
(JK) 

H Barnpornografi på internet 
kan anmälas till Rikskri
minalpolisen 
( chiidabuse @rkp.police.se) 

fört med de, inte alltför få, jobbare 
som kommenterar invandringen 
med: vad fan skall dom här och 
göra? 

V -Lund har nu funnits i Lunds 
kommunfullmäktige i drygt 30 år. 
Under de åren har den kommuna
la sektorn byggts ut något alldeles 
oerhört. Tillsammans med andra 
partier har vi lyckats med vår mål
sättning att bygga ett rimligare 
samhälle. Tyvärr har utbyggnaden 
gått i stå, så det återstår mycket 
arbete. 

Se där ett sätt att beskriva V PK/ 
vänsterpartiet på ett positiv t och 
annorlunda sätt än N illa. 

Tyvärr har jag en känsla av att 
vi många gånger övervärderar de 
problem som finns och al ltid 
kommer att finnas . l motsvarande 
grad borde vi oftare se tillbaka på 
historien och se vad vi faktiskt har 
åstadkommit. 

Sven-Hugo Mallsson 
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