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E'reäagen den 11 mars 

PRAKTIKANTFÖRENING BilDAD 
För att r&da bot på sin urusla ~konomis
ka sltmti.on har praktikanterna vid Lunds 
koro;nuns daghem organiserat sig i en prak·
tikantförening. Man konmer att g5:ra upp-· 
· vakt.rlingar hos kommunens representanti!:r .. 
och krä-v-a att det görs något radi.kalt åt 
praktikantern..'!s prekära situation. 
Den ekonomiska ersättningen till pxakti..k
anterna är 20 kr per dag unde1· de t.vå 
först..a mc'inaderna och däreft:er JO kr per 
dag. Om praktikant.e:t:na önska:t a ta sil kos
tar det. 6.9(; dvs en tredjedel. av lönen. 
Praktikanterna har inte rätt att besC:>ka 
fö retagshälsovården r,;·ilket är gratis för 
resten av ko:rr .. munens anställda~ Vi.ll prak
tikaTJterna gå till 1 iikar~en s;'!, ryker näst.an 
t~n hel dagslön! 
Praktikanterna. har inte rätt till studie
mEdel eftersom de räknas som arbetande.r 
fastä.T'l de behöver praktiken ':ör att kom
na 1n på sin ut:.0i.ldnh1g .-De har int€ rätt 
till socialhjälp eftersom de räknas som 
s·tuderande och hänvis.:is dä:rför a.t:t söka 
studi.eroedel som de aJ.lt.s<~ inte heller Lh, 
Vid 8bt besök på en av Lunds socialbyrner 
hällvisades prakti.kant.crna. tiD att jobba 
på sjukhuset på nät:terna for •:t tt. kJar~ 
sig ekon.omiskt! 

I klartext så betyd~n· ova.nst.ående att de 
som önskar komrr..a in på förskoleltlrarut
bi1dnirv-Jen och dä.rför behö"l.•er pv.;,ktik 
tvir.gas att finansiera denna prakt.iktid 
med egna J.åna.r'l·~ pengar eller att utnyttja 
andra. 

K t::Jnofogdt~myndigh€ tE• n har fastställt exi.
stel1sminimum till 790 kr l månaden exkl 
hyra. Praktikanternas ersältning l.iggc-=r 
alltså långt under detta .Föreninqens krav 
är ganska blygsanma . Man kräver: 
~" J:~imlig ekonomisk er::;ättnir1g #- mi.11.st 

exi.s tensrnin inmm. 
2. ~~f.i.tt att utnyttja. EöretagE11<Hsovården, 
3. Rätt till möten en gång i rrk.nadc~n på 

arbetstid. 
SlutLi.gcn kan sitga:: att det fi.Ims kommun
ex: .i lamJet som ger sinu prnktikant:er :rim
lig lö:c1. .r Solna tex hc:r praktikanterna 
3'100:·- i månaden, i Efdöv 1000;- i :rr.,1r1. 

Det finns ingen anledning att Lunds kom
mun ska fortsätta att på det:t.a skändliga 
sätt utnyttja ungdomars behov av praktik 
till att hålla nere sin egen budget. och 
betala folk svältlöner. RÄTrVIS11 A:r PRAK
TIKANI'EJH~! 

-----·- . -----------------

a:e mars 

InternatJonella kvinncrlagen1 8 :e mars, 
firades i Lund ned demonstrat.ion och möte, 
båda 1ika framgångsrika och st;imulerande. 
S å nu ser v-i redan fram mot 8 :c mars 1971. 

-------------
MÖTE 
På lördag den 12 mars är det palest-insk 
s o lida r i. t.e tsa. f ton på Smålands nation • Den 
svensk-pa1es t.inska så.il.ggruppen Kofia upp
träder. Därefter solidaritetsdans till 
skallagrim från Malmö. In. trade: 10 :-. 
öve:r·skott gc'ir till Röda Hjälpen. I-1at 
Palestinsk mat, m.m. Arrangörer är 
PulestinakummittenJ Småland8 nation ru. fl. 



() , .. 
KARKROftiKA 1 

/J k . k" "''t"' 'l! IT,..\"1"t:' Vau :::: .. er ~ . arpoJ..l J.Ken. .,'..il!'~ L onds 
kommunistiska h&--J~>kol_(~förening-'rpl-;. 
gjorde ju ett !-..~tr<'.ilande kå.r.vul L höstas 
oci1 gick fram .från sju till sexton rr.andd.t 
a. v totalt sextioen. De övriga par.U.ema 
i studt'!nt"kåren äx Fl.US som ..:ir n:.•o.J.erucEn-
nas fc.rL~rqda arm på uni ver si t:et·~t (28 
nanda t) , Femvak s oro d. r· t~k no 1<..19·e :r:-nas mi s s
nöjcr;part.i(l4 rrandat) och ssu-Frihet som 
ä r stödparti t:ill I.KHF ( 4manda·tl • 
Den mai:.(:=mdtiskt begåvade se:t· har att. inget 
parti hat· egen r.~a joritet i kåren. I.YJ-li'' 

gjorde då si.i:t berörtila ge!1id.rd-::J och er~· 
bjf:id Femvak att ta kårstyret. Det.ta for: 
att. man med al.La n.iedel viHe få bort FRis: 
fr.ln kårstyret. Men t:y"Värr 1 Femvak hade 
inte mod nog att sj~ilv t..a över kåren sa 
xr.an gick istället som vd.ntat rakt. i arm·· 
a..::na pi högern- För F'F.IS som bare. består 
av karriärister hade en förlust ·'iV m.akt.cn 
(kr,ttg-.rytor:i.a. ) inr1eburit katas+:rof. 
Nåväl~ LKEF-vpk J.ig']<~r SOlH vanligt på och 
ger inte de styrande någon !:"O• !'-1an m::;tion
E~r<H nästan i snabbare ·takt än vad högern 
hinner avslå. moti.one:;::na, l·lå9ra. i.ntressaDta 
pärlor finrls dock som tex när L1<HF motion
exad(~ om att kären 1-;k.'.llle :;;;.ge:r:a I"/.:>t . .byg-

"7 and t! t av E "P "A :s pe:d< e.r i ng sh u s. De f.le3t. a 
ä.r j1l ;::-ga sin krassa. ekonomiska s.i t,JC ·tf.on 
.,_n te bilägare ut..:an går c~ J ler ::;y};: lar genom 
stan. [le kan ju inte vara 1ntresserad~ av 

D ukt:ig vovve ~ dags ai:t: sätta på kopplet! 

fler bilar t:ill c i ty. Dess·~.<toro är ju de 
flesta studenterna inte skrivna i Lnnd ot~h 

ilar dänned up:pe.nhara sv?...r ighet.er att p.~
verka ko.mmu."lalpoli tiken. Ll<li'' ansåg att 
~d dessa mot.iveri.ngar borde kåren säga 
nej till parke;rJ.ngshusr~·t.. l'-1en ack nej~ 
motionen avsL)qs !"08Ö motiveringen ;1tc det 
in::e kunde w.1sas vara t-:! n o:>tu::1entfack.lig 

,fr:åg? • En livlig debatt utbröt i vilken 
man kunde konsta.te;.-a att gränsen för V<:t.d 

högern anser vara btudentfackl.igt går vid 
en raclle av HJO met<:!r från AF. Allt utan
för denna ~irkel anses inte angå student
ernl'! 

----------------------·-----------~-----------·----· 

lundabladet och sanningen 
l onsda.gs diskuteradE-) sociala central
nämnden i Lund ilerårsplaucn för den so
ciala seJd.orn. Borgarna gick ut med e·tt 
förslag som innebar }:raftiga. nerskäY:ning
-~r a v bl. a. anta le t dagherosplatser i för
hållande till förskoleplanen. Detsamm<"i 
gäller antalet barnsam:.lri ter. Sossarna 
vi.llf~ att förskaleplanen skulle följas. 
VPK :s representant i n.':l.mnden, Anders san
nerstedt, häviade att färskoleplanens 
mål inte var tili:räckligaJ 11tan lade 
fö:rslag om en målsättnirq som överskred 
förskoleplanens. 

I omröstningen röstade borgare och sos
sar först bort. VPK :s f6rslag. När man 
därpå röst.ade om borgarnas förslag nPt 
sossarnas lade VPK-ledarooten ner sin röst~ 

e fi:ersom inget_ av förslagen uppfyllde de 
krav som måste ställas på ba.rnomt•'lorgen. 
Borgarnas förslag segrade f.örstås 1 vilket 
de t: skulle ha gjort även om V PK-aren rös· 
t.at för sossa;:nas förslag. 

När t.idningen Lundabladet. (s) beskriver: 
denna omröst.ning 4 nämna. r man bara a t t 
VPK ;:s represenant lade ner sin röst. 
Man ger alltså sken av att. VPK skulle 
strunt:a i barnomt.>orgen. Möjligen ha.dt
r.nnåabladet ambitionen <rtt berätta saw· 
ningen, men !!'.an nådde som så ofta inte 
fram. 

{I nästct nr, av VB ger vi en utförliy~re 
rapport om nedskärningen av barnorrtse<r.gE·n) 

-------------~-----·------------··· 

lundia 
Nu lar statens planvt:;rk sagt nej till 
den a v Lunds kommun gcrlkänd& tillbygg
naden r.1.v hotell Lundi.a. Lundia vill som 
bekant skjuta i '>öjden två våningar. Pro-· 
·testerna från Lunds befolkning mot detta 
har varit många, och Planverket tycks ha 
lyssn,l.t på den kritiken. -Kommunalrådet 
Ryde är rm arg. r1en det hopp':l.s vi att 
regeringen int~ tar någon hänsyn till. 


