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Fredagen den 18 mars 

Daghemsfrågan: 

Vem är trovärdig? 
. · Borgare r.x; h socialdemokrater känner sig 

hårt trängda av kraven på bra rx:h gratis 
daghem till alla ~~rn. När man inte kan 
fe>rsvara ~ina egna prutnirqar angriper 
man VPK. "ÖVerbud", "Ekonomiskt oa11sva
r.-igt", "Inte att ta på allvar". Argument 
efter de linjerna förs ofta fram, nu se
nast av Arl:etet/Lundabladet. 

Det är argument som. är lätta att 'tillba.
kavisa. 

VPK krävde t så snart som vi kom in i kom
munf.ullmäktige1att kommunen skulle upp
;vakta regeringen om en ärorad kostnads
fördelning mellan st.at och kommun. staten 
bör succ(~sivt ta över barnornsorgskostna·~ 
derna (till att börja med löJ'lekostnader
n~), på samna sätt som kostnade:r:na för 
den obligatoriska skolan. Vi har drivit. 
mctsvarand.e krav i rikoo.agen. Givetvis 
har de fyra. övriga partierna gemensamt 
g at t emot: vår linje. 

MÖTEN: 
VPK Skåne håller distrlkskonferens på lör
dag· och söndag den 19-20 mars. Pla·tst Kor
pamen ' ( Smålarais N=ition). Konferensen bör
jar 'kl 1 O båda dagarna och förhandlin~arna 
är offenUiga. Välkonmen. 

Hyresgästförenirv;Jen i Lurrl har årsmöte 
<J-en 26mars k110 påF'olkets Hus. 

Konsums Lundadlatrikt har distriktsstämma 
den 28 mars kl 19 på Folkets Hus. 

Poängen är ju den, att de flesta av kom-. 
· munens utgifter är relativt n&.lvärrligd• 
Däremot f:i.nns det mårqa st".atliga utgifter 
a t t skära ner på; de 6ka.nde mi litära r• st
nirqskostnadcrna , ständigt nya c.Y.:::h dyrin:e 
attackplan,gåvorna till storfinansen 
(som inte ger några nya arbetstillfällen) 1 

satsningen på bilismeu. VPK står. för andra 
pr-ior:i.teringar än de fyra övriga partierna; 
bc1rn måste få kosta! 

Men1 fm:tsätter då våra motståndare: hur 
ska man finna mark tilJ. daghemsbyggenaJ 
och hur skall .aan få tillräckligt med ut
bildad personal? Vi svarar: VPK har (cn
sa.mnn) krävt lagstiftning om markreser<Ja-· 
tion för daghem och ökning av förskollä:r-ar
utbildningen. 

Vem skall tala om "trovärdighet":' Hur t.n)
värdiga tir bo:rgarna som överger en femår~; 
för:skoleplan .i.nna.n ens et;t halvå r har gått'? 
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l Wl'DABLADE.T, vår yngre kollega i Lund, l 
unc.1rad e i måndag s vem som nu represente
rar kommunlaterna i lund. Att man 1.nte är 
säker på det t)l"ier på att man är dålig·t 1 
insatt i den lokala politiska. situationenf 

ror alla er som undrar kan vi berätta attj 
sex personer har lämnat VPK LuriJ och bil-· 
dat APK. Att som Lun:labladet beteckna det.! 
som att. "VPK Luoo spricker" är nog att ta! 

! 
i. Sex personer är milrlre än 3%, ." 1 
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~KARKRtiNIKA 2 
r ferr:6l. numret a v VB ber ä t ta.de v t om hur 
·,J&~·ecn i kåren a·vslog motionen orn att ka
ren sku:i 1~ gå mot FPA :s parker:ingsln.J.s• Det 
'-1' •. .>.r/e ma.n med mot.i.vering·;,:on att det inte 

7 :r er, s~tcdentfack1i.g fräga. Vi lyckades 
''<· ·;g r-.:t f:i.skt J.ista ut. at.t gränSE.'rl för v.::td 
:~o ·;:. t;;_.c studentfac~ .. ligt. går vi(j Parddis
.!,,t.il ,, ·- Kyr:koqatan - Kr<1ft:s 'I'org - S1t. 

Ll kå.r:..-•ns sistil. ;_:iepntera.dern<·Jt.e h-:t(1(~ 1ran 

··,.,.d n .l·L·t 1:...] ~~tZ:i11ning L:.ilL e.o nH:rt:ic;n aLt 
~~-~~--t.:n _t··:krUJ<::: st.2)J.J .. a det ~;:j;:.J.lvklara kra.-
vt-·t pti. '~Li.ka l.ör1 för l.ika a.c.L:etc~ oa1.;sett 
~;(:_~-~-.:~.: ocL navsc?t.t . .könH* I::ft~ .. -~r lår(J -Je-

J:."i. ·- ,_ 

lön för lika arbete 

: ,-r.'"'l'l~:.:;;mli.ngen gi}r nu. in i :;:lut.spurt.en, 
if?:t :· .: .. -L1::~lörd<:ornrnitt.(~ ba.r i veckt.·~ n som 

r·.iL .i.~t.enst.fierat. ar:"Jc.~tet. ocli. sa.ml3t in 
: ... ;.r: r-~\ olik~.:"i _p.La.t.scr i r~t.an var (j,:~g-~ Sorn 

! • :::..~·r..~.:~rt ~--~.ett. l våra.. konkur·r{:ntJ.)lad sf1 
-~~r 7r~~1n bl .. a !l lx:gra\rt QD Pl"i:"1 i-:t :I.ka.nt 5CJin 

s\ ru.Jtit i~;jäl pJ.q-i~l~~ sin. 1..Lcus1.:'- lön~ Ing
c:n .·,an ··Ji.i te-va plt. en t.redjr-;{~lcl av E·}~.i~:;t.ens,_ 

nL:.i1itHuH1. LA:·vr;;n 'lPK.:s oli.ka ~stdr]s:-IelsgrtiP~ 

·c·:~~ r b~·;:. l" 1 ijt:il .P t t: i l l rnt::d 11r::.rnni.nsamJ.in<;cn 
l J_ 1~~ ~);.)::::;L::;~. l sr_)foråden.. Hi t::till s har I,und 

:.. · •. ·r:·s..J t) t. iiJ 2 "'bOO 7ldll~'l~~ l"t.ilet iru·.1an l.i nl.-tj 

l"i ... -....""a ,. 1 r·' .. OUU na.Tru:. ... Ff"'t· detta h.r.:ivs 
;·;icL j(;hL oc.:h g,~rna } ·~jctJp ov·VPI{:arc;lt 
l,;;_u.ti· J. L~--~t/)1'~ finr~s ..1tt f~\ d.els JJå.. ~/PK:~3 lo
·;._, ·~- \ .. :.·;1-t ~1c l s fx:·ån KIJ ~~ Lur1d, li,ar .. -;1-::.. ()0 1 b!:~:~ O 
~~, 1Ji ·:·{l'" S:l~n.Ld i.n på ditt jobl; och t tlitt 
h1 ~.--.<t· ~.J:n ·--1a.r och en av '=/ I r.::KOb!.J:J)EIPS li:h-=.arc 
~.l.;_·)~_L-::r :L'l :~O n.an1n s-:.1 bllr d.et~ i1Jf.:'t: änlt!.UOC 

man stö:.1ja rrtQn rr.a.n hade mag(~ r1t"t: av~..:;.tå 

k ra vet. }1{4 ltk.a lön för. li.kd arJ.>ete oa.v::;ett 
ålder. !~ycket. intre:~sant v·ur a t t sos:3a rl1'-l 

röstade tillsa.mnk.lns med högern mo1: försia
get. Intressd ni. d;trför a t t sosr-,._q.rna t.'cdi -
<;;ar.e uttal,.; t. sig }JOSJU.vt ti11 KfJ ~s .UJ.~;J 

J ön insamling. 

Mf;:·1 beslut.et: h.ar st.Gdentl1öger:n och del t.i l L
sctmn:am; med s::;;s~:;c.rna ytterligare dist..a.n
serai: sig från _d. er;. arbet.ancie c ngdnmr! n~ 

Et•.- J itet gl.;k:ij<:djus var •3.cck att L:!U:F 
fick iqcLODJ co;n motjcm, rlen för~;i:a på myc ·
kc:t ·idrqe. •:::et. gäLlde att kåren skn1.1e 
prot_est.e:ca mot för.fö1je1.sr?.rna av bci .'3 i.li.
anska c-pposi.t.ionel.ta studentJ').)lit~ik&,. 

Hi-ir kun.i0 inLe högern med ansiktet .i be
il Z<l.l a v:s1. & r.notionc•n. 

Ti 1. J ni.ista rlJ~putorademöte lv.oc LKIF' motio-
na·<J. t om a t t kåren bör göra något åt_ d{~n 
alltmer utbredda uppdra.gsfm· skninJen. llpp
drlo"·"'ovc}·nin-· 'lr ·'å fö·~·er·,a och för~ral.t·-r ;;O~- .... .. :J ... J.. :.:1 <~"l '--t - .• .r; ... ::.l 

ningar :l jgger 11 t fors k ni ng på entreJn:~:l'li.Jd 
t:il.i. lJni"~/:;,::rSj.tetet,_ P·.:t..ta. O~~:)jliggör SO.!ll 

-:1a~r: r:'ch rn .först:.d:t~ a.JJ kri.ti:3k uDd(::?.L'Jis

ni.n·g o~;h fc>rskninq· .. ·Lunds U!1i.ver:sit..ct. l10..J~· 

ju St: g(~it t. ·~_1:_ H1C!d G n 1J.LO SC h;.rt: i ma_ SSUJ)p.La. , ... 

g a ·där ma. n .b jur.-l0r ut s i~; 1:.il.l pr i va t för c~--
tag(:.n._ Det ä1 .. typ.i::;k.t:. at:t. d<·.~t Sk·2.r nu n;,tr 
nnn .:i.r- ~?-~ikQr J.Jå. o.·tt. u6H/rf7S ~:;;ka g·i~-t iqc~non~ 

-~ 1t <1} vi. f.;~t:~:. <~n n-:·~r·gr.!L·Lig J::Og("Y.il1.g-: 

Lt~HI .. \ hct1~ jG heJ.a ti.den hä,.Jdilt t:--tt.t: o6Bj' 
H7:1 ~~r Qn lf::?f . .:;rm <·?IT.la~:-;t. i ka})5.t.-..t.3.let.s t~jä.nst~ 

j)ct s1·: ... .;--t.l 1. b1.i. mycket j_nt'(C.S,'":.;ant at:.t. se 

Ln::~· t-::0qer-n l~.:)tnlnc.tA aLL kndcka d.t~n nötenl' 
O-~'ör h:::gr.:.l:-r;. ,ir d.;.~t. vdl inge11 nöi:~? red,) 

I rno:rgc)n tördag Y~nmner J~n)'O en :orakt:.iY-.ant 
c.1t.t l.Je·gr~1-:1r.1S ~dr l l.J:n1d. San1li.rq på t;~st.:rd. 

r--1~lr1:cn.sqatan utan·för nornus kl 11~JO., 

·L1JrYJs }~()!I1~un:Lsti~:~1-:d. BlÖ.sork.est.er korrJIT, t~.r

aLt. var.a m~-::-J ocl·l spela sot:g2Hli:lrschr !·--Jöt~ 

tipp kDJUra tc:r 1 g.:\rna sorg}: l.:~.:kw. 


