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Fredagen den 19 mars 1976 

FRIGE ALHADI KHALAF! 
'---I<- :utlpeil mot imperiali sm och lokal_ re.:tkti.on 

f örs i ollka former längs hela arabiska vi
ken . I Oman främst genom väpnad b efrielse
kamp under lednin':'"! av PFI..O. I ö ·-riket Bah-
~ in främsr. genom arbetarnas kamp i strej

'-:":: ~;r och demonstrationer. 

S to-:-britannir~n tvingades avko.loni!wra Bah·~ 

. .::- e in 1971 ccn vissa demokratiska reformer 
infördes så att ått:a progressiva p::trlamenb:
l.eda:nöter kunde väljas. tA en när arb etarna 
r ar t satte kampen för fackföreningsfrihet 
rJch rätt att bilda politiska partier, slog 
r epre3sionen till med full kr<:~.ft. Under 
sensornmaren 1975 upphävd·as konstitutionen, . 
u r,dauta·JStillstånd infördes och en hä.>: j akt. 
på progressiva kördes igång. 

Antalet politisJ.:a fångar växer ständigt .. 
Till de senast fiingslade hör Alhadi 1(;1,'\laf 
(tidigare licend at p,\ socialogen i Lund 
och utrensad parlamentsledamct). Han hade 

'-""" i digare suttit olagligt f.än9slad över e·. t 
halv'c år i sact:•and med s t rejker på alumini-· 
umindustxin ALBA (då delägt av AsEA-företa
get Elektrakoppar i Helsingborg) . Alhadi 
frisläppt~s för ~tt år sedan efte r omfat t-
~-nde ii: ternationella proteste r, -bl.a. fr å n 
ett trettiotal organisatione r i Lund. Den 
3 februari återvänd~ Alhadi till Bahrein, 
efter en tids vistelse i Sverige och Lt.rnd, 
för att fortsät.ta kam?en mot regimens lag·
lcs~"let. Inom 24 tinrnar var l·.an arresterad 
igen. 

KRli."V FR[(;IVAllDE AV DE F'OLTTISI<A. F'l'tNGARNil 
.T BAHRETN! 
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Du IMser v~l 

.. ~rhetarlidningen NY Dag 
VPK:s tidning för hela landet 

F~r prenume~tion - ring 08/52 00 95 

-

VPK:s riksdagslista 
VPK:s Skånedistrikts valkonferens den 1.4 
mars fantst=i.Llde fyrstadskretsens riks 
dag:::lista, ur vilken vi åt:Hr<Jer d<" t io 
f6rsta namnen: 

l Jörn Svenssr.)l1, riksdagsman, Ha Lmö 
2 ~.,argareta L'l.mdblad, sjukv;rdsbiträde , 

MaliOO 
3 F.va Wigforss, universitetslärare, Lund 
4 Rolf Nilsson, bokhandelsbiträde, Ia •1d s 

krona 
5 Lena T..ar sson, socialarbetare, Helsing·· 

1)orq 
6 Karin Svenssan, fil stud, Lund 
7 Lars-Erik Ff~ldt, varvsarbet.are, t~alm·-· 

8 caya TolJen, sjukv;irdsbiträde, Hels i ng-
hor-g 

9 Kr ister Palrn, by9g<1adsarbeta:r e .• Malmö 
10 stig Nilsson, metallarbetare, Lun,l 

Jörn Svensson, som valdes in i riksdagen 
fön; t a gången 1970, torde varn. välkänd 
för de flesta. Margareta Lundblad är pal·-
t idisl:.riktets ordförande, och Eva Wi <.:f t='"'r ~ ~ 

var fr.ämsta lundanaron på listan redan i 
förr a valet. 

sedan 107 3 sitLer Jör:1 Svensson i riksda
gen på ett ordinarie mandat. VP"'f.. tänker 
naturligtvis slå vakt. om detta och fö r u t
sätt:ningarna får bedömas som mycket goda, 
efte r som part.iet gått starkt framåt i 
kretsen under de senaste valen. Sedan 
s ist har org<m isationerna vuxit i styr ka, 
i n t<: n.i nst i. Lund, var. för vi kan vänta 
ess en kraft.full insats i valrörelsen. 

Samt idigt fastställdes landstingslis t orna . 
DPn för l1Jndakretsen ser ut så här ( s i1mt
l iqa bor i Lund) : 

j Erik Nilsson, landsting~.m<•.n 

2 Mari Green, sj1.lk.v3.rdsbiträde 
3 Göt~ Be:rgström, vårdare 
4 Birgitta Bommarco, lärar<> 
5 Bern t Ortner, sjukvAr.dsbl träde 
6 Hats H.oppe> sjukvårdsbitr:äde 
7 David Edgert:on. statis::iker. 



Jugoslaviska Föreningen 
a.nor:dn a::le en fest den 8 mars, internatio
nella kvinnodagen. Till motsats från det 
ointresse som visas i Sverige, är denna 
dag en stor högtidsdag i de socialistiska 
länderna, oc};l föreningen hade anordnat en 
fest med dans, musik, mat och lek. Hen 
till skillnad från tidigare fester hade 
man nu också inbjudit representanter från 
VPK och SAP att del ta. 

G,:; nom ett: missförstånd ( ?) pratade SAP: s 
representa~t så länge att trågot tal från 
vår sida aldrig blev möj 'ligt, men genom 
att prata med så många deltagare som möj
ligt fick vi en bra bild av de s vårighe
ter invandrarföreningar jobbar under. I 
Lund har borgarna konsekvent. gått emot 
förslag tilJ utbyggnad av sådana lokciler 
som kunde användas av t.ex. invandrarfö
reningar. Utan någon fast punkt blir flet 
mycket svårare att hålla igång verksa~~e
ten. Särskilt i de invandrarrika stadsde
larna Linera och Norra Fäladen är si tua
tionen bekymmersam. Jugoslaverna upplever 
också den svartmAlning de har fåt.t på 
grund av Ustasja (som ju inte alls är rep
resentativ för de jugoslaviska invandrar
na) som mycket besvärlig. 

Ett. annat viktigt samtalsämne var kommu
nalvalet, där VPK:s prioritering av invand
rare, med placering på första, femte och 
sjuttonde plats, uppskattades (Helena 
Svantesson, vårt första namn , är fakt1skt 
invandrare f:iven om nu svensk medborgare) . 

Kontakterna mellan VPK och invandrarna har 
varit bristfälliga här i Lund , och vj mås
te göra självkritik. Hen vi ska försöka 
bättra oss, och hoppas att kontakter kan 
knytas med a lla föreningar. 
Det. var en bra början på kvi nnodagen . 

. . 
KOMM. S ·MOTET 
Vi vill påminna om det möte om s t;udent:rö
re Z.sen i Danmax'k och KOMM S som ut.annonse
rades redan i för~a Veckobladet. Mötet ä
ger rum lördagen den 20 mars kl. 15.00 på 
stadsbiblioteket, cirkelrum 2. Två repre
seutan ter för KOMM s, det danska kommunist
partiets studentförbund, kanuner att delta. 
Mötet arrangeras av VPK: s högskoleförening, 
som hälsar alla mycket välko~"1a . 

Pionjärverksamhet - vad är det ? Frågan 
kan inte besvaras på några få rader. Men 
det handlar om att skapa socialistiska 
barnorganisationer, VB ämnar i kommande 
nummer att behandla pionjärverksamheten. 

FRITIDSPF:DAGOGER KR,.~'VEH: 

BORT MED BETYGEN! 
Blivande fritidspedagoger höll den ll och 
12 mars konferens i Lund. Sammanlagt 32 
representanter från 15 olika utbildnings-
orter i landet medverkade. 

Ett av de vikt.igaste resultaten av konfe
rensen va'r ett beslut om en landsomfat.tan·· 
de demonstration den 12 maj. "Bort med de 
graderade betyge•~ 11 bLir demonstrationens 
huvudtema. 

KonferenseH ställde sej bakum den skrivel
se som inlä!lli1ats till ut.bildningsdeparte
mente.t och sonJ kräver att dispens ges från 
g~aderade betyg för fritidspedagoger och 
att kompetensbevis utfärdas samtidigt med 
utbildningsbevis. 

Vida:r:·e behandlad(·~s de försöksutbildningar 
av fritidspedagoger som startades hösten 
197 ~ på lärarhögskolor och föreskolesemina
ri•ö\r . Elevrepresentan ter för de redan st;;n:
tadt~ utbi ldnL1qarna kräver nu att fritid---... 
pedagogutbildningen ges samma ltuvudma.nna
sl~ ap och att kurs-· och timplan blir gemen
sam f5r alla fritidspeQagogst.ude rande. Han 
menar också a t .t ekonomiska resurser måste 
s~apas så att. arbets- och studieenheterna 
sk.a omfatta maximalt 16 elever. 

Det bör tilläggas att dessa !:Jeslut. togs en
h,1lligt. 

Konferensen upprnahar alla bl.:.vande och fär
digutbildade fritljspedagoger att sluta upp 
i demonstrationen den 12 maj - en uppmaning 
som VB gärna låter gå v-idare. 
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