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Glöm inte 
visionerna! 
I den dagliga kampen mot ned
läggningar, avskedanden, dyrtid 
och kryssningsrobotar finns det 
risk att de visionära och u topisk a 
dragen i socialismen går förlorade. 
Dessa visionära och utopiska drag 
har formulerats olika under olika 
tider, t ex i Marx ' vision om ett 
samhälle där man är fiskare, jägare 
eller kritiker allt efter vad som 
faller en in. Till dessa visioner är 
att foga, att de inte bara förutsätt
er en förändring av den materiella 
produktionen utan att de också 
måste bereda plats för det sköna 
och vackra i livet. Kampen och vi
sionerna kan inte bara gälla pro
duktionen, u tan måste omfatta al
la områden av en människas liv, 
såväl arbetslivet som reproduktio
nen, poesin och kärleken. 

Som kommunister drivs vi inte 
bara av visioner utan även av kun
skaper och insikter. En av dessa 
insikter är att människorna till
sammans kan förändra sina villkor 
och bestämma sina liv. I ljuset av 
denna insikt driver vi kampen mot 
maktförhållandena under kapita
lismen, där en liten minoritets 
makt över produktionsmedlen be
stämmer situationen för dem som 
bara har sin arbetskraft att sälja. 
Vi bekämpar den kapitalistiska 
marknaden, eftersom den innebär 
att produktionen sker för att ska
pa profit och inte för att tillfreds
ställa behov. Samtidigt är mark
nadsmekanismerna blinda krafter 
som verkar utan kontroll. Denna 
kamp är väsentlig för att männi
skorna skall kunna bestämma över 
sina villkor och är ett led i utvid
gandet av den:okratin till alla de
lar av samhallet. Kampen blir 
väsentligare när man i krisens 
tecken vill utvidga marknaden till 
ännu fler områden. 

När vi kämpar tillsammans är vi 
starka nog att förändra vår situa
tion. Därför demonstrerar vi förs
ta maj - utan att glömma bort vi
sionerna och utopierna. 

LKHF går upp i 
VPKs rikstäckande 
studentförbund 
I maj bildar VPK ett rikstäckande 
studentförbund. Varför?? VPK 
har ett starkt stöd bland studen
terna och det behövs när vi vill 
ställa utbildning och forskning i 
folkflertalets tjänst. Idag ser vi nä
ringslivets styrning av högskolan 
öka. De föreslagna nedskärningar
na inom högskolan är ett exempel 
på lönsamhetstänkandeL Detta 
måste stoppas. Vi måste också 
kämpa mot de sociala nedskär
ningarna eftersom de ännu mer 
försvårar fö r arbetarklassens barn 
att bedriva högskolestudier. De
mokratisering av hö~skolan är ett 
annat viktigt krav. Pa denna grund 
arbetar vi i studentkårerna, i Lund 
tillsammans med SSU-are och po
litiskt obundna i kårpartiet Radi
kala Studenter. Detta arbete ingår 
i vårt långsiktiga mål att nå fram 
till socialismen. Högskolefårbun
det behövs i den kampen! 

Lunds kommunalpolitik: 

Borgerlig vrånghet 
~ej, inte nu i~en , detta ständiga ältande av det kommunala! Såsäger kanske läsaren med en gång, 
livad av den oppna vårhimlen och redo för större perspektiv än de som ryms mellan Nöbbelöv 
och Höje å. Vi har ju t ex en högerregering som håller på att köra det här landet i ekonomiskt för
därv och som likt en omvänd Robin Hood tar från de fattiga och ger till de rika. För att inte tala 
om Reagan och El Salvador och kryssningsrobotarna och sen Polen och Afghanistan. 

Jovisst. det finns mer att tänka 
pä. Men det ar här vi lever och bor 
och i Lund i dag finns en vaken 
het och ett intresse för den egna 
miljön som är stort och glädjande. 
Lundaborna engagerar sig i fråg
orna kring barnomsorg och skol
or, rivningar och trafik pä ett sätt 
som ger sta'ns styrande politiker
grupper grila hår, men som bådar 
gott för den kommunala demo
kratin. Och vill man ägna sig åt 
att göra nilgot åt .dåliga borgerliga 
regeringar sä finns det en på 
mycket nära hall - borgarna styr i 
Lund och det märks. 

Det är halvtid nu i kommunal
politken. Det har nämligen gätt 
ungefar lika lång tid sedan det 
förra kommunalvalet, som det är 
kvar till nästa. I halvtid brukar 
man ju stanna upp, summera vad 
som hänt, bedöma lagens spelstyr
ka och taktik. Hur är da läget? 

Ja, vad som hände i september 
-79 var ju att borgarna i Lund satt 
kvar, med knappast möjliga margi
naL Det var en skakad borgerlig
het som än en gimg fick se vpk 
växa och det t o m med hjälp av 
folk som 1->orgarna lugnt räknat 
till de sina och som nu i stället 
gick och röstade på vpk kommu
nalt. Vpk hade ensamt i valet och 
i sin politk under valperioden fört 
fram kraven pii en bättre politik i 
stadsmiljöfrågor och kopplat det 
till sin socialistiska grundsyn. Till 
det kom att vpk allmänt satt litet 
liv i debatten bland nickedockor
na i stadshallen och sån't uppskat
tas alltid. När re~ultaten i Lund 
kom fram valnatten sil var det näs
tan så man kunde höra köttederna 
i partikanslierna: Nu skulle det bli 
slut med silkesvantarna i hand
skandet med de förbannade kom
munisterna! 

J o, det är precis vad som skett. 
Tillmälen har börjat hagla och 
visst har Lunds politik förgrovats. 
Vpk-arna har fatt veta att de in te 
ska komma och snacka om hyror 
och bostadspolitik, det är ju flera 
som bor i bostadsrätt och någon 
rentav i villa. Vpk-arna ska över
huvudtaget inte bry sig om någon
ting, de är ju bara diktaturanhäng
are - så säger de enklare själarna. 
Vad ungmoderaterna säger tål 
knappt att återges. 

Sakdiskussion och sakpolitik 
har det alltså inte blivit och kan
ske var det naivt att tro migot an
nat. Kommer vpk med ett förslag, 
det må gälla trafikförhållandena 
på Mårtenstorget eller fritidsverk
samheten på Norra Fäladen, så är 
det ofta skäl nog att avslå det. Ett 
uppri.lctigt svar på frågan vad som 
har hänt sedan vpk's valframgång
ar hösten -79 är alltså: borgarna 
har blivit ännu vrångare, vi har in
te fått igenom något som helst 
förslag av vikt. Röstsiffrorna i 

fullmäktige blir 33-32 emot_oss, 
eller, när också ~ocialdemokrater
na går emot oss (det brukar mest 
gälla stadsmiljöfnlgor), 56-9. 

Men det är väl ändå en litet väl 
pessimistisk ~yn säger kanske na
gon. Menar du att den starka mil
jöopinion som har vuxit fram och 
som t ex visade sig i -79 års kom
munalval inte har lett till några re
sultat? Jo, det menar jag, gå ~jälv 
på fullmäktige (enda chansen. 
borgarna har dragit in protokol
len!) och kolla. Fast lite har det 
väl ändrat sig. Att vpk nu sitter i 
alla nämnder av betydelse har nog 
betytt att en del av de värsta 
dumheterna inte blir sagda, frägor .. 

Inte ovanlig lundensisk stadsmiljo. 

blir bättre genomlysta genom att 
sammanträdena inte är slut pä en 
kvart och socialdemokraterna har 
ocksa skärpt sig och börjat bedri
va en litet mera aktiv politik. Men 
i huvudsak är det sa här: Borgarna 
har kört sitt eget lopp och resulta
ten är därefter. Den undermilliga 
stadsplanen pa Linero - stadsdel
ens centrala område och en av 
sta'ns finaste platser som var re
serverad för gemensamma ända
mål ska byggas igen - det kunde 
inte vpk-are och socialdemokrater 
hejda fastän vi hade en hel stads
dels befolkning med oss. Linero 
offrades för a t t täcka över bris
terna i bostadsplaneringen. Tem
pos P-hus byggs, och kommer 
ocksil att bli en ekonomisk och 
miljömässig belastning, men där 
har vi ju som parti fatt slåss en
samma, socialdemokraterna i 
Lund är väldigt mycket för parke
ringar. Den underrnaliga skolpla
neringen i Lund, med resultat i 
form av ungdomar som varken har 
jobb eller utbildningsplatser, den 
kan vi bråka och fråga om, men 
borgarna har vi inte lyckats påver
ka. 

Visst kan borgarna göra politik 
pil det här sättet ett tag, men i 
längden blir det ohållbart och det 
är väl det som börjar visa sig nu. 
Det är oro i borgarnas egna led, 
uppbrott ur politiken, folk orkar 
inte längre, de egna gräsröttema 
börjar morra och tala om Per 
Gahrtons nya miljöparti som lig
ger i startgroparna. J an Mårten s-

~on i sydsvenskan som står för 
den oberoende liberala tolkningen 
av vad <om sker i Lund säger t o 
m att det finns risk för att C-laget 
bland politikerna ska ta över. Tja, 
kanske det, se på moderaterna 
vars medlemsntllor nu väl bågnar 
under trycket av alla välrnaende 
villaägare och uppsluppna ungmo
derater, nog borde de kunna ställa 
upp e t t starkare lag? 

Vägar man sig på en bedömning 
av läget i halvtid i Lund sil pekar 
det nog at ett regimskifte nästa 
år. Fottsätter borgarna som nu, 
med vilda rallarsvingar åt alla håll 
och utan sakdiskussion så är ut
gangcn given. Dä kommer inte; ens 

det klassiska tricket med 25 öres 
skattesänkning att hjälpa. Skulle 
de ändra politik och faktiskt ta in
tryck av de argument och förslag 
som socialdemokrater och vpk 
kommer med är stadens invånare 
att gratulera och då är kanske ö
vergången till nytt styre kan bli li
tet smärtfriare. Ska det bli en för
bättring så krävs nog att folk i alla 
partier ger sin mening till känna. 
Så var du än anser dig höra hem
ma i politiken kan du göra nytta, 
det ena sättet kan vara lika bra 
som det andra. Fast vi som häller 
oss till vänster brukar förstås visa 
vad vi tycker första maj. 

Sten H. 

DEMONSTRERA, DU MED! 

Vill du veta mer om VPK 
och KU? Medlemskap? 
Politik? Frågor? Ring: 
13 82 13 (VPK, kont.tid) 
12 31 23 (KU, kvällstid) 



Kommunistisk utrikespolitik: 

Internatione l solidaritet 
När VPK Lund demonstrerar l maj för ARBETARPOLITIK OCH SOCIALISM står med självklar 
rätt den svenska klasskampen och dess aktuella krav i förgrunden . Detta får emellertid inte un
danskymma det faktum att vår demonstration också är ett uttryck för den internationella solida
ritet som är partiets vägledande internationalistiska princip . I dag manifesterar sig denna pl'tncip 
främst i kampen mot USA-imperialismen och kampen för nationernas självbestämmanderätt. 
Kampen mot USA-imperia/ismen 
är idag lika aktuell som nagonsin 
under Vietnamkrigets dagar. l det 
begynnande 80-talet okar mot
sättningarna på nytt i världen och 
huvudansvaret vilar på USA, ~om 
efter några är av förviriing på nytt 
håller på att hitta sitt gamla jag. 
Efter nederlagen i Vietnam, Ango
la och Nicaragua är USA under 
Reagan på nytt redo att agera 
världspolis och garantera kapitalis
mens rätt till förtryck och utsug
ning världen över. i El Salvador 
ser man denna utveckling tydli
gast. VPK kräver: 

Bekämpa USA -imperialismen! 

El Salvador 
I dagspressen kan vi dagligen ta 
del av de otaliga grymheter >Om 
utspelas i El Salvador. Sedan dik
tatorn Somozas fall i grannstaten 
Nicaragua sommaren 1979 h;;.r 
våldet gradvis trappats upp till en 
ofattbar nivå. 100 människor 
mördas eller torteras till döds dag
ligen. Bäkgmnden är densamma 
som i hela Latinamerika. I botten 
finns ett djupt orättfärdigt sam
hällssystem baserat på förtryck 
och utsugning av de fattiga bonde
massorna. När folket sluter sig 
samman för att upphäva förtryck
et svarar de härskande med ett be
sinningslöst våld. USA som fmk
tar ett åtempprepande av den 
lyckade resningen i Nicaragua dras 
in i ett allt aktivare stöd till den 
civilmilitära junta, som USA självt 
tillsatt och som säknar stöd från 
präktiskt taget alla andra. Sedan 
våren 1980 är det folkliga mot
ståndet organiserat i Revolutionä
ra Demokratiska Fronten, FOR. 
Slutmålet för kampen är ett fritt, 
demokratiskt och socialistiskt El 
Salvador. VPK kräver: 

USA ut ur El Salvador! 

Kampen för nationell självbe
stämmanderätt. 
Den antiimperialistiska kampen är 
intimt sammankopplad med kam
pen för nationellt oberoende och 
folkens rätt att självständigt utfor
ma sin framtid. USA-imperiaiis
men kränker denna rätt överallt i 
världen- både i de utvecklade ka
pitalistiska staterna och (framför 

Glöm vitsipporna! 
-Ja, hej och tack för i dag. Vi ses 
v'.il pä demonstrationen första 
maj? 
- Mja, jag tror inte det. Det 
är så att vi inte är i stan. 
-Nehej, jag förstår. Ja, man kan 
ju demonstrera pa många andra 
ställen än i Lund. 
- Fast vi hade nog inte tänkt de
monstrera alls. Vi har annat för 
oss. 

allt) i tredje världen. 
Sovjetunionen är inte en imperi

alistisk stat, men dess u trikespoli
tik har imperialistiska förtecken. 
De sovjetiska stamläktsintressena 
hotar idag eller kränker helt öppet 
den nationella självbestämmande 
rätten i Polen, Eritrea och Afgha
nistan. 

N och 
nicht (nach einmal) verloren. 

Polen 
Situationen i Polen är trots alla 
dystra profetior och spekulationer 
i gmnden hoppingivande. Hoppet 
knyts naturligtvis främst till den 
fria fackföreningsrörelsen Solida
ritet, men också inom kommu
nistpartiet är så vitt man kan se en 
bred rörelse för en demokratise
ring av samhället och en förnyelse 
av partilivet i växande. Tillsam
mans bildar dessa de sociala kraf
ter som är nödvändiga för en om
gestaltning av det polska samhäl
let. Denna process måste få fort
sätta utan inblandning från Sov
jetunionen och övriga Warszawa
päktsländer. Den inblandning som 
skett i Polens affärer maste fördö
mas. Den s k Bresjnevdoktrinen 
om begränsad suveränitet för län
derna innanför pakten är en för
vrängning av den proletära inter
nationalismen. Folkens rätt till 
!iiälvbestämmandc är en helt 
grundläggande princip, som inte 
f'ar underordnas någon som helst 
stonnaktsdoktrin. VPK kräver: 

Stopp för allutländsk inblandning 
i Polens affärer! 
Stöd solidaritet -för en självstän
dig fackföreningsrörelse i Polen! 

- Ska ni på begravning? Vad i all 
sin dar ska ni göra som är vikti
gare? 
- J o, det är så att vi funderar på 
att köpa en stu~a, ett litet torp 
uppe 1 norra Skane. Mäklaren är 
hygglig och låter oss provbo stäl
let de dagarna. Det år ju långhelg. 
- Förståndig mäklare. Han vet 

vad som rätta försäljn ingstiden på 
året, just när vitsipporna blommar 
vid stenfoten. 
- Hur visste du att det växer vit
sippor där? 
-Mäklaren har planterat dem, 
det gör de alltid för att försätta 
spekulanterna i rätt stämning. De 
vet vad som går hem hos stadsbor
na. Men allvar nu: våren är fu ll av 
långhelger. Första maj ska man 
demonstrera! 
-Ja, du har väl rätt, men det är 
framför allt för barnen som vi tän-

Eritrea 
I Eritrca pagar sedan drygt 20 ar 
en kamp för nationellt ~älvbe
stämmande. Denna kamp utgör 
samtidigt en revolutionär omvand
ling av ett samhälle som domme
rats av inhemska feodalherrar och 
utländska angripare. Dagens ocku
panter är den etiopiska militärjun
tan, som ersatte Haile Selassies 
murkna kejsardöme 1974. Militär
juntan, som förvisso uppvisar pro
gressiva drag. har inte bara fort
satt utan t o m trappat upp aggre
ssionen i Eritrea. l dag har krigfö
ringen karaktären av folkmord . 
Napalm och kemiska stridsmedel 
:mvänds idag mot civilbefolkning
~n pa samma sätt som i Vietnam. 
Bäkom Etiopien star Sovjetunio
nen . som ända fran1 till 197 4 
stödde den eritreanska kampen. 
Sovjets stöd till militärjuntan är 
djupt orättfärdigt och måste upp
höra. Folket i Eritrea, under led
ning av de bägge befrielserörelser
na ELF och EPLF. mas te få be
stamma sin egen framtid. VPK 
kräver: 

Full självständighet åt Eritrea -
stöd EL.F och EPLF! 

Afghanistan 
I april 1978 pilbörjades en politisk 
och social utveckling i Afghani
stan som lovade en omvandling 
av ett av de mest efterblivna län
derna i världen. Med sovjetiskt bi
stånd pilbörjades ett reformpro
gram som dock aldrig kunde slut
föras. Allvarliga misstag begicks, 
de samhällsförändrande krafterna 
splittrades och en opposition väx
te fram - med materiellt och mo
raliskt stöd av bl a USA, som ville 
förhindra en förändring av Afgha
nistan. Resultatet blev en stegrad 
brutalitet p a gränsen till ett inbör
deskrig. Den sovjetiska invasionen 
i december 1979 satte definitivt 
stopp för den löftesrika process 
som inletts ett och halvt år tidiga
re. Återigen hade ett folks rätt till 
nationellt oberoende och självbe
stämmande kränkts genom in
blandning utifrån . VPK kraver: 

Sovjet ut ur Afghanistan -för na
tionellt oberoende! 

Lars B. 

ker fara ut till stugan . 
- Detta begriper jag inte. Alla 
ungar bruka älska demonstratio
ner, inte minst era vad jag kan 
minnas. Och det är klart: fanor 
och banderoller, ballonger och 
vimplar, massor av trevlig musik, 
liv och rörelse. Vad är roligare? 
- Det förstås. Men vi skulle vilja 
ha en helg när vi riktigt ägnar oss 
åt barnen. De har tyvärr inte sett 
mej så mycket j vår, en massa 
övertid och sånt. 
-Jojo, du måste väl gneta illop 
till insatsen på stugan. 
- Det stämmer, men allt har blivit 
dyrare också. Tiden är ond. 
-Just det, och inte blir den mind
re ond för att du stoppar huvet i 
hallonbusken ute på torpet och 
fårsöker glömma verkligheten. 
Nej, låt oss tillsammans göra 
något åt eländet. 

Det är vår framtid! 
Det är vår framtid! Det är vi 
som ska ta över den här värl
den, nerlusad med gifter, 
kärnvapen, kärnkraft, svält 
och arbetslöshet. Det är vår 
framtid de omöjliggör. 

Därför maste vi slåss. Vi måste 
· slass för vara rättigheter, för vår 
fram tid, för världens fran1 tid. Det 
finns ett bra slagord som lyder: 
»Den som inte kämpar för sin rätt, 
blir ett lätt offer.» 

Denna kamp blir bara viktigare 
ju mer arbetslösheten ökar. J u 
mer de skär ned skolans resurser . 
Ju fler fritidsgardar de stänger. Ju 
mer hyrorna höj s. Ju mer för
trycket ökar över hela världen . 

Ändå är det sa få ungdomar som 
shiss. Det är sa få medlemmar i e
levfacket. Så få ungdomar äktiva j 
facket. Så få ... 

Därför tycker vi i KU att vår vik
tigaste uppgift är att få fler ung
mar att göra något åt sin situa
tion. 

Därför jobbar vi ungkommunis
ter inte bara i KU. Därför jobbar 
vi en massa med t ex Elevförbun
det och facke t. Man kan ju knap
past begära att alla ungdomar ska 
fajtas via KU. Det måste vara möj
ligt för alla ungdomar att ta kamp 
för sina rättigheter. Man ska inte 
behöva vara kommunist för det. 

MEN, det är inte så att KU är obe
hövligt. Någon måste veta varför 
samhället ser ut som det gör, ha 
analysen. Det tycker vi i KU att vi 
har. Det är därför man är med i 
KU. . 

Om vi ungdomar ska få en chans 
att paverka vår verklighet , så mås
te fler bli äktiva. Fler organisera 
sig. Kom illåg det! 

VPK Info Nr l O 
»VPK Lund informerar om 
sin politik, nr l 0: Lokal ener
gifram tid» har just kommit 
ut. 

»Lokal energiframtid tar upp den 
av Lunds kommun upprättade e
nergiplanen. Denna är mer pro
gnos än plan, och räknar endast 
upp förbrukningen (for uppvärm
ning rekommenderas el och fjärr
värme för att minska oljeberoen
det). 

VPK menar att en gmndläggan
de diskussion måste föregå beslut. 
Vi måste satsa mer på alternativa 
energikällor, torv, halm, djupjord
värme (jfr Landskrona) , solvärme 
och värmepumpsystem. 

Om ny eluppvärmning förbjuds 
(el är en mycket högt förädlad e
nergiform) behöver elförbmk
ningen i Lund inte öka alls, vilket 
kan kopplas till en nedläggning av 
Barsebäcksverket. 

Transportsektoms extremt låga 
<erkningsgrad (20-30%) gör ener
giinbesparingar särskilt ~ftersträ
vansvärda här. Bygg j stället u t 
kollektivtrafiken och subventione
ra den! 

VPK Lunds rem1s~var slutar: 
•>Sammanfattningsvis kan sägas att 
energiplanen är behäftad med så
dana brister att den ej kan ligga 
till grund för något energipolitiskt 
beslut.». 



Bredgatan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459 - 9 Prenumeration 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red på acupress Lund 

UTGIVARKORSBAND 
Tryck: ABF i Lund. Ansvarig utgivare: Monica Nymark 

Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla-adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Karin Blom 

Erik Dahlhergs g J B 
222 20 UJ~\l!D Adress ..... ............... .... ............... ............................. ... ... .. ........... .. ........ . 

Postnummer .................... ... ........ Postadress ................... .. ................... . 

Från Ljugarbänken 
Vi frågar kommunalråden vad de 
ska göra l maj? 

Lennart Ryde (m} 
- Jag kommer att delta i den tra

ditionsrika äggakastningen från 
ungmoderaternas fönster på Klos
tergatan. t.,) 
~ 

Sverker Oredsson (fp) 
- Jag ska fira arbetarklassens hög
tidsdag genom att bringa ordning i 
min Veckobladssamling. 

C' t .. r 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

-Jag ska nog sitta hemma i köket 
och försöka räkna ut vem som blir 
kommunstyrelsens ordförande i 
Romelekommunen. 

( ) 

c( j 
Birger Rehn (s) 

- Helst ginge jag ju med i vpk-tå
get, bakom en av dess klingande 
mässingsorkestrar, men det skulle 
tyvärr väcka anstöt bland gamla 
Lundabor. 

ingegärd Göransson (s) 
- Vi sossekvinnor får kämpa för 

att få bort bensprattlet ur demon
strationstäget, mim mansgrisarna 
segrar väl som vanligt. 

ARBETARTIDNINGEN 

fiJiag 
har bredd och djup 
HELAR 190:· HALVAR 105 :- KVARTAL65 :-

1981 
Han är den nye hippiechefen 
mannen som aldrig minns vad han 

drömmer 
bara att drömmen var kall 
Hans kuk är programmerad 
i datateknikens tjänst 
Hans hjärna klickar 
först efter tionde drinken 
men till och med då väger han 
input mot output 
som andra borstar tänderna 
Hans mål är att undanröja 
varje mänskligt hinder, 
att utplåna de oföddas landskap 
att resa sej ur askan 
och vara den ende mannen , 
presidenten, diktatorn 
och galningen 
på jorden. 

OM jag bara hade en ros 
skulle jag ge den 
till den gamla i New York 
som bär sitt trasiga kvinnaliv 
i plastpåsar 
och sitt vansinne 
Hon som är bortom all kontakt 
i sina filtar från 60-ta/et 
och sin överlevnad från alltid 
Hon som delar den stora 

hemligheten 
med djuren 
och som aldrig förråder den 
ens i sina mest uppiggande 
monologer 

Lolo Wannberger 

Malmö 
Demonstration, samling kl 1200 
Möllevångstorget. Avmarsch kl 
1300 till S :t Knuts torg, där Au
gust Palm och Annette J chansson 
talar. Blåsorkester. 

Lund 
Demonstration, samling kl 1300 
på Clemenstorget. Avmarsch kl 
1400 till Stadsparken, där Eva 
Wigforss, Jonas Persson (KU) och 
en representant för LKHF talar. 
Blåsorkester. På kvällen fest i Fol
kets park. 

Barnomsorgsplan 
bluff? 
VPK i Lund har sammanfat
tat sin politik i daghemsfrå
gan i broschyren »Om barn
omsorgsplanen, brister och 
bluffsiffror». 

»Brister och bluffsiffror» handlar 
om planeringen av den kommuna
la barnomsorgen. Man konstaterar 
att kommunen fullgör sin skyldig
het att planera barnomsorgen, 
utan att sedan följa sin egen pla
nering. 

VPK menar att behovstäckning 
måste uppnås inom fem år, vilket 
kräver en utbyggnad med ca 500 
platser per år jämfört med planer-

PRENUMERERA PÅ VECKOBLADET ..... ..... . 

Du som inte prenumererar, gör så. Använd nedanstående 
portofria talong, eller medföljande inbetalningskort. -----------1 Ja , jag vill prenumerera på l 
l 

Veckobladet , enligt nedan. Frankeras ej 

1 ,Jag betalar när inbetalnings- Veckobladet 

l 
kortet kommer. 

D Helår 50 :-

bet alar portot l 
1 D Halvår 25 :- l 

D Provprenumeration 2 mån 10:· VECKOBI,A.UE1' 

l Sänd Veckobladet till 

l Namn ................ .... ........ .. ..... . 

l Adress ....... .. ..... ...... ....... .............. . . 

l Postad ress ......... ... .... ....... ........ ..... . -----
Svarsförsändelse 

Kontonumme r 12053021 

221 10 LUND 

l 
l 
l -----

Helsingborg 
Demonstration, samling kl 1000 
på Gustav Adolfs torg, avmarsch 
kl 1030 till Terrassen, där J örn 
Svensson talar. Blåsorkester. 

Kristianstad 
Demonstration, samling kl 1000 
vid Tennishallen, avmarsch kl 
1030 till Tivoliparken, där Eva 
Wigforss talar. Blåsorkester. 

Eslöv 
Demonstration, samling kl 1000 
vid Järnvägsstationen, avmarsch kl 
1030 till stadsparken, där Kent 
Wiberg och August Palm talar. 
Sång och musik av VPKs sångkör. 

Landskrona 
Möte i stadsparken kl 1400, där 
Jörn Svensson talar. 

Simrishamn 
Jippo kl1300-1530. Appelltal, ut
ställningar, musik, gatuteater. 

Ev. ytterligare arrangemang kan 
ha tillkommit efter VB s presslägg
ning. 

nas 350 och de senaste årens fak
tiska byggnation: 157. Det märk
liga är att kommunen under åren 
78-80 hade ett samlat överskott 
på 70 Mkr, stora pengar läggs 
dessutom på Grand, skjutbana, 
Bolmentunnel -och P-hus. 

VPK kräver att daghemstaxorna 
sänks till av kommunförbundet 
rekommenderad nivå (samt görs 
progressiva), att en lång rad prut
ningar på daghemmens kvalitet 
upphävs, att alla daghemsplatser 
(oavsett i vems regi) besätts från 
den kommunala kön, samt att al
la daghem ges samma standard 
vad gäller gruppstorlek m m. 

MÖTEMÖTEMÖTEMÖTEMÖ 
. BLÅSORKEsTERN: Rep. i nya 
lokalen, VArfruskolans gymnastik
sal (bakom SJ busstorg) sö 26/4 
kl 19. Ta med noter till Adelante, 
BrUder seht .• , Dem Morgenrot .• , 
Warschawjanka, Der Zukunft.:, 
Svarta präster, Lundskamrater & 
Internationalen. Utomhus- och 
marschrep. ans 29/4 kl 19, lokal 
meddelas pli rep . Samma bitar. 
KURSVERKSAMHETENS sön
dagsföreläsningar : »Kvinnor och 
politik», B. As, Folkefinget, Oslo. 
Sö 26/4 kl 16, Folkets hus. 
PUB SPARTA, lö 25/4:Ragnarök. 
arr.: Folk& Rock. 
MARXIM fre 24/4 kl 22 : Mikael 
Ramel, Mantra. Smllland. 
Fl LMPUBEN: Fickpengar (F 
Truffaut), sö 26/4 kl 16, Korpa
moen. 
TYSTA MARI, ans 29/ 4 kl 19, 
stadsbibl. studieclrkelrum. O 
Lindgren (fp), hälsovllrdsnämn
den. 
VPKs söndagsskola. Sö 26/4 1<1 19, 
stadsbibl . studiecirkelrum 1: 
»Människan som politisk varelse». 
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