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Fredagen den10mars 

Det blir l maj i år också! 

Daghemstaxorna 
Taxefrågor är viktiga politiska frågor. De 
påverkar direkt folks levnadsvillkor. Renhåll
nings-och avloppstaxorna slår direkt på hy
rorna och eltaxorna påverkar också boen
dekostnaderna. Varje höjning innebär det
samma som sänkt lön. 
Barnomsorgstaxorna har samma ekonomiska 
effekt. Dessutom har höjningar av dessa 
taxor reaktionära effekter på bl.a. det ideo
logiska planet. Det blåser nytt liv i debatten 
om det »lönar sig» för kvinnor att arbeta och 
om det inte är föråelaktigare att de stannar 
i hemmet och passar barnen. För ensamstå .. 
ende föräldrar eller för familjer där det är en 
ekonomisk möjlighet att båda arbetar kan 
höjningar av taxorna tvinga fram dåliga men 
billiga ,lösningar av barntillsynen. 
Beslut i så viktiga frågor måste fattas efter 
utförlig politisk diskussion och på ett så
dant sätt att allmänheten ges tillfälle att föl
ja debatt och närvara vid beslutet. Det enda 
ställe detta kan ske är i kommunfullmäktige. 
Taxeändringar diskuteras och beslutas som 
regel i fullmäktige. Det har varit fallet med 
avlopps-, renhållnings och busstaxorna . Men 
inte med barnomsorgsavgifterna. Där har 
borgarna genomdrivit sina höjningar i socia
la centralnämnden och därmed utestängt 
allmänheten. Det är ett demokratiskt an
ständighetskrav att så viktiga beslut endast 
kan fattas av kommunfullmäktige . 
Fallet med barnomsorgstaxorna är också av 
stort principiellt intresse därfät att kommun
styrelsens ordförande har förklarat sig beredd 
att i fortsättningen använda dessa taxor som 
ett instrument i budgetarbetet. Eller i klar
text: han vill höja taxorna för att rädda kom
munens usla ekonomi. Det innebär att han 
bekänner sig till en av liberalismens mest o
mänskliga pri11ciper, den att social service är 
varor underst .iJ! da de s.k. !Tiarknadskrafterna. 
Tillgång Ot il · frufrågan skall bestämma pri
set . 
VPK •: rullmiiktig:!grupp har lämnat in en 
··•0t ''r rr,lfl krävet att barnomsorgstaxorna 

•. u to ktige , att sociala central-
· ~ä mndt:i> S u. m taxehöjningar förkla-
ras för ogiltigt o.-1 1 att sociala centralnämndens 
reglemente ar dns så att detta inte kan upp
repas. 
D-:- t ska hl i intressant att se hur socialdemokra-

VB hade i förra numret en efterlysning av 
målare, poeter osv som behövs till förbere
delserna och genomförandet av första maj. 
Dit är det ett gott tag ännu, men firandet 
är en stor och omfattande sak, så förbere
delserna är i full gång. 

Lokaltidningarna har redan berättat om 
socialdemokraternas demonstration , som i 
år efter flera års uppehåll åter ska avslutas 
i Folkets park. Men den socialdemokratiska 
förstamajdemonstrationen är ju trots allt 
numera en av stans mindre. Det kan därför 
vara på sin plats att kolla hur det blir med 
den stora förstamajdemonstrationen, tyck
te vi i VB, så vi ringde upp Gunnar Sandin 
som sitter i VPKs och KUs gemensamma 
förberedelsegrupp, samt frågade inlednings
vis: 

-Nå, blir kommunisternas demonstration 
störst i Lund i år ocksd? 

- Självklart. Upprepar vi noteringarna från 
i fjor blir vi med våra 2 400 deltagare dub
belt så många som de andra demonstratio
nernas tillsammans. Men vi räknar med att 
öka i år också. Vänstern har ju fortsatt att 
stärka sina ställningar i Lund under året. 

- Socialdemokraterna går alltså till folk
parken i år. Håller ni fast vid Mårtensto r
get? 

- Nej, det är trots allt en rätt tråkig sten
öken. Vi övertar socialdemokraternas tidi
gare marschmål och slutar påGrönningen 
i stadsparken. Det betyder att åhörarna 
kan sitta i vårgräset och lyssna på avslut· 
ningen. Vi ska servera saft också, om inte 
vädret blir för dåligt. Men vi startar som 
vanligt från Clemenstorget klockan två, 
med samling en timma tidigare. 

- Och parollerna, utöver det obligatoriska 
:~Arbetarpolitik och socialism:~? 

· · De ska handla om arbetarpolitik och so
cialism. Arbetarpolitik innebär ju under 
den rådande ekonomiska krisen en mängd 
konkreta krav om att försvara arbetarnas 
och närstående samhällsgruppers villkor 
mot den rådande borgaroffensiven. På det 
området finns det ju inte minst lokala an
knytningar, eftersom de styrande borgar
partierna har satt igång en social nedrust
ning i kommunen. Men vi ska naturligtvis 
ordentligt framhålla den enda slutliga lös
ningen på de kapitalistiska kriserna, näm
ligen socialismen. Den antiimperialistiska 
kampen och de internationella frågorna 
får som vanligt en egen huvudavdelning i 
tåget . 

- Det rapporteras också om socialdemo
kraterna att de som vanligt ska ha de bar
benta Sjöbotöserna i spetsen för tåget. 
Någon kommentar? 

- Bara den att socialdemokraterna }9ft
farande inte tycks inse skillnade'}Jtlellan_ 
arbetarrörelsens högtidsdag osren amen
kansk baseballmatch., för s~ associatio
ner får man ound,ikligen ').V den sortens 
paradinslag. Sjä}la satsar'Yi naturligtvis 
som vanligt på @la krafter, det vill säga 
Lunds Kommmistiska Blåsorkester. Det 
är faktiskt svsgt av socialdemokraterna 
att de inte kJn skaka fram en orkester 
inom sina f!lna led. 

-Något ner? 

- Veckobladet hör väl av sej fler gånger, 
hoppa.<jag. Bland annat ska det väl som 
vanlig; spridas ett stort extranummer till 

- alla tushåll i slutet av april. Jo en sak. 
Det o lir naturligtvis en stor fest på kvällen 
i år också: 

Energi- och miljöpolitik 
Visste du att det finns 13 miljögrupper 
i Lund, som alla var för sig lider brist på 
folk och som ofta utför dubbelarbete? 
Det finns därför risk att flera av dessa 
grupper kommer att upphöra. 
För att försöka åstadkomma en bättre 
samordning av miljö- och energiarbetet 
ordnas ett möte måndagen den 13/3 kl 
19 på Blå vinden AF, Sandgatan 2. 
Mötet ska också fungera som en upptakt 
för alla som vill gå på studiecirklar om 
miljörörelsens alternativa miljöplan 
(MAL TE). 
Det är viktigt att alla intresserade kommer, 
alltså också du som är intresserad men 
inte kommit dig för att syssla med så-
dana frågor. 

Arrangörer för mötet är SARB (Socialis
tiska arbetsmiljögruppen), KMÖ (Kam
panjen mot Örestad) och EPGL (Ener-
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I onsdags - den 8 mars - firades den Internationella kvinnadagen i Lund med fackel
tåg genom staden och stor kulturfest i en fullsatt aula i Svaneskolan. Bilden visar 
en chilensk folkdansgrupp , i aktion. 
Vid mötet samlade man också in pengar till ANC (African National Congress) -
Womens Section. 

Kontakt med PLO 
I mars gästas Svenska kvinnors Vänster
förbund av två kvinnor från PLO . som 
är på en rundresa i Skandinavien. SKV 
i Lund ordnar ett möte onsdagen den 

15/ 3 kl 19.3 0 i Medeltidssalen i Folkets 
Hus. Missa inte det unika tillfället att 
få en direkt rapport om förhållandena 
i flyktinglägren. 

Har brevbärarna 
det för bra? 
Avdelning 3004 av s tatsanställdas förbund 
har haft årsmöte, avdelningen organiserar 
i huvudsak postiljonspersonaL Efter sedvan
liga förhandlingar informerade förbunds
ombudsman Eskil Gustavsson dels om av
talsläget dels om ett nytt avtal rörande tidber
äkningen i stadsbrevbäringen . Bakgrunden 
till det nya avtalet är att postens central
förvaltrting har ansett at t brevbärarnas 
intjäningstider är för bra, därför har man 
ensidigt gjort en tidstudie på 252 brevbär
ardistrikt över hela landet Tidstudien visa-
de att et t genomsnittsdistrikt hade 35 min 
uter för mycket tid/dag. När tidstudien blev 
känd har protester stömmat in bl.a från 
VPK/post i Stockholm, med krav att av-
talet inte få r försämras. Efter segdragna 
förhandlingar har man lyckats sluta ett 
avtal som för ett genomsnittsdistrikt ger 
samma tid som f. n . Avtalet har förbättrats 
på så vis att det har blivit betydligt enklare, 
ger större ;rättvisa mellan olika typer av 
distrikt och ger utrymme för lokala för
handlingar med tanke på olika särdrag. 

LO-sektionen stoppade 
uttalande mot neutron
bomben 
LO-sektionen i Lund hade årsmöte i måndags. 
Till mötet hade Göte Bergström lämnat in ett 
uttalande mot neutronbomben. styrelsen för 
LO-sektionen ansåg inte att frågan skulle tas 
upp på årsmötet eftersom den är kontrover
siell. På Götes förslag att representanskapet 
skulle avgöra om frågan skulle behandlas eller 
inte beslöts efter votering att göra i enlighet 
med styrelsen. Representantskapet beslöt alltså 
att inte behandla ett uttalande som man inte 
en gång hade få tt uppläst. Göte Bergstöms 
uttalande lyder: »LO-sektionen i Lund ut-
talar en skarp protest mot det i USA fattade 
beslutet att producera neutronbomber och 
kryssningsrobotar. Neutronbompen innebär 
ett hot mot avspänningspolitiken och en ök
ning av kapprustningen. Därför kräver vi ett 
omedelbart förbud mot dessa massförintel
sevapen, för att stoppa vansinnet . Vi uppmanar 
alla våra medlemmar och andra fackförbund 
att skyndsamt protestera genom att under
teckna protestkortet som skickas till USA :S 
president Jimmy Carter. Stoppa neutron
bomben! » 
Vid dom sedvanliga förhandlingama framkom 
att invandrarkommitten och kommitten för 
facklig ungdomsverksamhet inte hade fungerat . 
I stället för att tillsätta nya kommitteer ut
sågs ansvariga för verksamheten. Från sty
relsen förelåg ett förs~ag att bilda en kom· 
munalpolitisk grupp, eftersom dessa frågor 
är viktiga för en facklig organisation .. Efter 
förslag från fle ra representanter beslöts att 
styrelsen själv skulle bevaka dessa viktiga frå
gor. På mötet rapporterades också om vår
kursen den 14-1 5 april som skall behandla 
energipolitiska- och arbetsmiljöfrågor. 
Dessa kurser som brukar llara intressanta är 
öppna för LO-medlemmar som är anslutna 
till LO-sektionen. 
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