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V pk:~ budget 

1 måndags presenterade Vpk-Lund sin kommunala budget för pressen: 
Närvarande journalister tycks ha tagtt m tryck av V pk .s offenstva sats 
rungar inom givna budgetramar. Jan Mårtensson SDS antydde t.o.m. 
möjligheten att borgarna måste varaon~skef~lla och sossarna d\lmma 
eftersom de har andra (och underforstatt sa· mycket samrc) forslag, 
men Rolf Nilsson ville inte gå med på detta. . o .. 

_ De (borgarna) har andra prioriteringar än vr, sa han. Var bud~et ar 
bättre för de vanliga människorna. Soctalden~okraterna I Lund ar po
litiskt oförnuftiga. De känner sig Uj)pbundna pa olika satt och vtll t. E.'X. 

satsa mycket på investeringar för bthsmen. 
Läs mer om budgeten i styrelsens ledare. 

Buffy Sainte Marie gästar Lund 
idag, fredag, för ett framträdan
de på Akademiska Föreningen 
arrangerat av Folkkampanjen mot 
Kärnkraft. Buffy föddes bland 
Cree-indianer i Canada och växte 
upp i Maine och Massachusetts 
ho s adoptivföräldrar som också 
har indianblod i ådrorna. Hon är 
- med rätt , stolt över sitt ur
sprung och har i sina sånger fram
fört några av de mest slagkraft
iga inläggen i den nordameri
kanska indianfrågan. Buffy 
kommer tillsammans med sina 
fyra canadensiska musiker att 
framföra ett varierat program som 
sträcker sig från ballad- och 
protestsånger till starka rocklåtar 
med udden riktad mot mili
tarism och miljöförstöring. 
På scen framträder också Thomas 

Wiehe och Bo Medin. Bo Medin 
kommer från Göteborg och har 
spelat tillsammans med Thomas 

i höst och de kommer att fram
föra Thomas låtar som ofta 
skildrar olika miljöfrågor. Thomas 
Wiehe har tidigare gjort en om
fattande antikärnkraftsturne' i 
södra Sverige och håller för 
närvarande på att spela in en 
engelskspråkig platta tillsammans 
med Turid Lundqvist. 

Kvällen kommer att avslutas 
med Rockamöllan, skånska rock
reggae-pionjärer. I den nuvarande 
fem man starka sättningen spelar 
man en blandning av vit rock och 
reggae, en storstadsmusik med 
massor av livsglädje. Musik att 
dansa till, musik att vara glad 
åt. 
Under kvällen kommer dessutom 

Russeli Barsh att framträda. Han 
är advokat och representant för 
Micmaq-indianerna i Canada. Han 
har också fullmakt att föra 
Lakota Treaty Council's talan 

7:e årg . 
Lösnummerpris 1 kr 

Al FREDSVECKA 
24/JD - 31/JD "Fredscentrum" vid Botulf•platsen hela veckan! 

* Lördag Öppet Hus i stadshallen Tema Livoch fred. 
10-16 
12.00 

.... 15.00 

Utställningar, mat, musik, föredrag, film, teater 
200 fred..:luvor i luften 

~ 19-23 

Fred.-amarbete i Norden- utopi eller verklighet 
föredrag av prof Håkan Wiberg (Stadsha llen - session~salen) 
Kabar~. Alternativ -81 

Söndag 15 .00 Filrrwisning: Krig.-pel (55 min) 

Fyra animerade kortfilmer: Leksaker- Leken ·- Grannar- Bomben 
Smålands nation , puben , Kastanjegatan 7 

Svensk och internationell vapenexport. 
Bild och ljudband 
Stadsbiblio teket , studierum 3, Bredgatan 3 

On.dag 19.00 Nedrustning- utveckling. 
föredrag av Maud Frö! ich Gröna vinden AF, Sandgatan 2 
Medpl<onfOtft.lpod!do>l.ut<lo" 

Tor~ag 19.30 Fredskabare' Lilla Teatern med gä•ter 
Servering och blandad underhållning. 
Lil la Teatern, Sandgata n 14 

Fredag 21.00 Blues mot kärnvapen. PEPS med Hlue•blocket . 
Lunds nation, Agardhsgatan 1 

Lördag 1 0-15 Johan. Galtung: Fol kets hus, K i liansgatan 15 

En ny vådelsordning- men vill<en? 
vad kan man göra för fred? • 

(Lakota Treaty Council är sioux
ernas traditionella regering och 
betraktar sig som en självständig 
stat). 
Barsh kommer att tala om bl a 
Black Hills och den aktuella si
tuationen där. Black Hills är ett 
indianreservat som 1886 var helt 
ointressant för den vita befolk
ningen och blev därmed indianer
nas område. Black Hills visade 
sig innehålla guld och senare 
upptäcktes u.ran. Idag bryts både 
guld och uran ur berget trots 
siouxcheyenne och arapahoindi
anernas långvariga motstånd. 
Information kommer också att 

ges om uranbrytningen i Sverige 
av en representant för Lokala 
motståndsgruppen mot uranbryt
ning i Krokom (Lilljuthatten). 

l)nder fredsveckan kommer 
ook:så namninsamlingsarbetet för 
Norden Kärnvapenfri Zon att in
tensifieras. Om du går och handlar 
kommer du kanske att stöta på 
någon med namnlista utanför din 
butik. Bor du på Östra Torrfeller 
på Klostergården kommer kanske 
någon och ringer på din dörr för 
att få ditt stöd för kampanjen. 

I detta namninsamlingsarbete 
deltar här i Lund forutom freds
Jrganisationerna även de politiska 
partierna, utom Moderate,:na, och 
Folkkampanj en. 



----------------------------~,---------------------------~······························---

Mjölk, bröd, hyra och annan lyx 

Nu har Kommunstyrelsen haft sitt 
budgetsammanträde och vi vet 
vad de olika partierna har i bered
skap för lundaborna nästa år. Ma
joriteten har lagt ett riktigt uselt 
budgetförslag. De följer därmed 
upp de borgerliga regeringarnas 
politik . 

Regeringarnas olika sparpaket 
har gjort att Lund förlorat 30 mil
joner eller l kr i kommunalskatt. 
skatteinkomsterna från privata 
företag och banker har minskat 
drastiskt och de betalar nu inte 
mer än 2,5% av Lunds totala 
skatteinkomster. Det är framför 
allt Tetra Pak AB som betalar 
mycket mindre i skatt än i fjor. 
Lund förlorar också mångmiljon
belopp på småhusavdragen. 

När borgarna sedan med denna 
bakgrund gör en budget låter de 
sina prutningar ensidigt gå ut över 
viktig social service. Barn- äldre
och handikappomsorgen hamnar i 
stykklass. Skolan råkar illa ut . Pla
nerade kvinnajobb försvinner , av 
165 nya jobb som planerades i 
fjor blir bara 50 av och man gör 
inget åt den kommunala byråkra
tin på hög nivå. Är det nödvän
digt att budgeten blir så dålig för 
vanligt folk som borgarna före-
si ' ? ar. 

Vi i Vpk anser inte det. Det bor
gerliga förslaget ingår i en medve
ten politisk kamp mot arbetar
klassen och mot kommuner och 
landsting. Vi visar med vårt för
slag till budget att man kan ta 
hänsyn till viktiga sociala behov. 
Man kan bygga ut skola, barnom
·sorg och kollektivtrafik. Man kan 
kraftfullt bekämpa kom
muna_l byråkrati och lyxkon
sumtiOn. Kort sagt, man kan göra 

·en ganska bra budget utan att hö
ja skatten eller taxor så att de 
drabbar hyresbetalarna. 

I vår budget har vi 200 dag
hems- och 200 fritidshemsplatser 
fler än borgarna. Vi har mycket 
lägre barnomsorgstaxa och vi sä
ger nej till kvalitetsförsämringen 
på daghemmen. Det blir fler barn
samariter och hemsamariter och 
färdtjänsten för de handikappade 
blir bättre. 

Vi satsar på förbättrad kollek
tivtrafik utan att höja priserna. Vi 
vill börja bygga den nya busster
minalen vid Clemenstorget redan 
nästa år. 

Vi stöder Hyresgästföreningens 
krav på hyresstopp med 5 miljo
ner till Fastighetsbolaget och hö
jer bostadsbidragen. 

Arbetslösheten i Lund är myck
et hög, framför allt bland ungdo
mar. Vpk :s budget är som helhet 
en kamp mot arbetslöshet och ut
slagning. Den innehåller mycket 
fler kommunalajobb än borgarnas 
och vi satsar dessutom en milj ex
tra till åtgärder mot ungdomsar
betslöshet. Räcker inte det är vi 
beredda att plocka fram mera. Vi 
tillåter inte att man stänger fri
tidsgårdar eller drar in på verk
samheten. 

I skolans budget går'våra pengar 
till att rusta upp Fäladsgården, till 
bättre och gratis skolmat åt alla 
elever och t ill läromedel, facklig/ 
politisk information, lägerskolor 
m.m. Vi vill genomföra hem
språksutredningen läsåret 82/83. 

Vi inrättar tjänster för det kom
munala arbetarskyddet. Bevarar 
de lokala servicekontoren i Dal by , 
Saiidby, Vtjberöd och Genarp. Gi
vetvis· finns också Auktionskam
maren med i vårt budgetförslag. 

Givetvis krävs det en del pTIJt
ningar för att få det hela att gå i
hop . Vi tar bort ungefär en miljon 
genom att spara på byråkratin . 
Det blir inga pengar till privata 
skolor och daghem. Vi vill slopa 
elverks- och värmeverkscheferna. 

Men de stora besparingarna gör 
vi genom att minska investeringar
na där det går någorlunda smärt
fritt. 

Skolstyrelsen tror inte att den 
kan göra av med mer än lO miljo
ner på Sandbys högstadieskola 
1982. Därför tycker vi att det 
räcker att den får den summan 
och inte det dubbla som borgarna 
och SAP vill. Vi kan spara 4-5 mil
joner på väg- och gatubyggen, lika 
mycket på tekniska verket och vi 
anser att 5,5 miljoner till Bolmen
tunneln är bortkastade .pengar. 
Givetvis skall skjut banan på S :t 
Hans backar också bort. 

Vi får på detta sätt ihop en bra 
budget med god kommunal ser
vice utan att höja den orättvisa 
kommunalskatten. SAP:s utgifter 
är bara 5 miljoner högre än borg
arnas och inget egentligt alternativ 
men trots detta vill Lunds sossar 
dra in 30 miljoner i höjd skatt. 
Man kan undra om de tänker sätta 
pengarna på. banken för fram tida 
·bruk och om de tror att skattebe
talarna annars skulle slarva bort 
dem på mjölk , bröd, hyra och an
nan lyx. 

h~~ ~T 

I Greklands fotspår 

I Grekland, en av den väster
ländska kulturens s k vaggor, har 
vi nu fått en socialistisk majoritet. 
Kanske får vi en sådan även i 
Lund efter nästa val trots att bor
gerligheten gör sitt bästa för att 
förskingra det antika arvet; Vi 
tänker förstås på Aten, som en 
gång var norra Europas största 
cafe, och på gymnastiksalen Pa
laestra, som förmodligen inte 
kommer att återuppstå efter 
branden om myndigheterna får 
bestämma. 

Till minnet 

av Wahlboms 

Förräderiet mot Palaestra verkar 
nu vara fullbordat ., Onsdagens 
Sydsvenska kunde meddela att 
universitet, studentkår, kommun 
och utbildningsdepartement var 
eniga och nöjda med att det inte 
blir någon mer gym_J!.astik vid · ~!ni
versit~tsplatsen. Arkebiskopen, 
överbefälhavaren samt LO och 
SAF saknades i uppräkningen, 
men de skulle väl ha instämt. 
Visst , universitetet kan bedriva 
sin gymnastik nån annanstans, det 
är inte det. Men tydligare kan 
man inte få demonstrerat den 
brist på pietet, känsla för histo
risk kontinuitet och tillvaratagan
de av traditionsvärden som karak
täriserar dagens borgerlighet, den 
som styr i universitet, studentkår, 
kommun etc. Palaestra var ett 
byggnadsmärke (med skylt och 
allt) inte i första hand för bygg
nadens skull utan för att husets 
funktio ner symboliserad e att uni
versitetet också tog ansvar för 
andra sinnen än de soin tränas i 
föreläsningssalarna: här rymdes 
musik och rörelseglädj e. Man kan 
förvisso ha blandade känslor inför 
arvet från Ling, men det är det 
man har sålt ut nu. Vi får säkert 
höra av Olof NordstrÖm(m), en 
central person i det här samman
hanget som medlem av kommun
styrelsen, universitetsstyrelsen, fd . 
ordförande i fritidsnämnden och 
energisk deltagare i gymnastiken, 
hur klokt och realistiskt bes! u t et 
är. Jo. 

Till minnet av Wahlboms 
Wahlboms eftr., det utmärkta 

bageriet/cafeet vid Västra Mår
tensgatan är borta, budet nådde 
mig i veckändan. Nåja, Lunds 
bästa fransk bröd finns lyckligt
vis fortfarande iltt få, matbrödet. 
säljs fortsättningsvis i brödaffären 
i Saluhallen. Men äppelknytena 
är borta och det lilla fina cafeet i 
innerummet kommer jag att sak
na. En sliten miljö, det är sant, 
lätt solkiga väggar, bedagade vec
kotidningar och på sista åren an
ingen svagt kaffe. Men vilken plats 
för hemliga möten med sin själs 
älskade, vilken värmestuga för 
frusna• torghandlare! J ag måste 
ha varit där första gången som 
barn, utan tvivel snörvlande i nå
gon av fyrtiotalets förkylnings' 
epidemier. På hörnan till Lilla 
Södergatan, i den s.k . Lusasken, 
låg . då vän ts:1len till SJ bussarna 
utåt Veberöds hållet, en nerrökt 
och ansträngd lokal som sedan 
bl.a. blev Vpk:s valbyrå i 76 års 
gloriösa valrörelse. Bussresenärer
na gick gärna över till cafeet och 
åt sina medhavda - på den tiden 
hade man hela kassar av smör
gåsar med sig även om man bara 
skulle från Kävlinge till Bientarp. 
Jag undrar om inte den prickiga 
korven var godare då också. Men 
nu är allt slut, kanske är .det 
Elmer Jönsson som har skördat 
ännu ett offer. Han har säkert 
haft rätt, de hygieniska förhål
landena var väl inte de bästa i 
lokalen som delvis låg under gatu
nivå. J ag får väl gå på någon isig 
salladsbar i stället. Det är nog 
min barndom jag sörjer med 

&Ubom•.Jt Luc!fer. 

... .. !. 

(Annons) 

11Den här tidningen liiser 
man gärna.11 

11Mycket färg och snitsig 
/ayout.11 

~ 11ämnena tacklas proffsigt 
: och presenteras inbjudan-
• 
~ de.11 . . . 

KÖP DEN! 
på bokcafe't, i Pressbyrån eller 

1 i något av de större varuhusen! 

PRENUMERERA! 
Sätt in 50:- p, Postgotgironr: 
419 50-7, så får du den ett helt 
år framåt! 

STORMKLOCKAN 
tidning . 

KU:s 

•..•..••••••........•.•.•••... 

Ja till ny höstfest 

Det blir höstfest även nästa år, 
et beslöt Vpk-Lunds kommun
öte i förra veckan . En arbets
upp ska snarast tillsättas med 

ppgiften att lägga fram ett pla
neringsförslag redan tili årsmötet i 
·anuari. Det gäller ju att vara tid
. t ute om man ska boka artister! 

Höstfesten kommer 1982 att 
"ga rum i nära anslutning till valet 
ch därför kan det kanske bli dis
ussioner kring samordningspro
lem. 'Ska t ex det oolitiska in
laget öka eller är den glada. f~st-
tämningen i sig själv ett starkt ar-

ment för att rösta på Vpk? Vi 
redaktionen vill förstås hur som 
elst sätta Veckobladet i centrum . 

' . 

. 
• • .. 



Ha b tom Revolutionär i Eritrea 

Vpk:s ledning hade beslu
tat att sända en representant 
för att kontakta befrielserö
relsen i Eritrea, det lilla land
et vid A frikas Röda Havs-kust 
som sedan tjugo års tid käm
par för sitt oberoende mot 
gran nlandet Etiopien, som 
först stöddes av USA och se 
dan av Sovjetunionen efter 
det att den gamle kejsaren 
Haile Selassie störtats. Upp
draget gick till Skåne och 
Lu nd, därför att vi här nere 
alltid bevakat denna fråga om 
Eritreas rätt till nationellt 
oberoende. Tillfälliga om
ständigheter ledde till att just 
jag k o m att resa. 

Första gången jag mötte ho
nom märkte jag inte att hans ögon 
var skadade; kanske därför att jag 
var så glad över att äntligen ha 
nått kontakt med ELF, den erit
reanska befrielserörelsen, efter ett 
par ensamma dygn i det heta 
Khartoum. Han var vänlig på ett 
generöst Sätt, slog upp te i min 
kopp, skedade i en hel del socker 
och rörde om på ett fumligt sätt, 
så att han spillde en del över kan
ten. Han var välväxt och nästan 
elegant i blå jeans och slimmad 
skjorta, lite lik Harry Belafonte 
kanske. I välkomstdelegationen 
ingick också Habteghiorghis, som 
denna tid hade ansvaret för ELF :s 
omfattande verksamhet i Khar
toum , och Asefash, som represen
terade ELF :s kvinnoorganisation. 

ELF:s organisation hade tvin
gats under jorden av myndighe
terna i Sudan , som stängt konto
ret i Khartoum och förseglat det 
med alla dess inventarier, telefo 
ner, register osv. Bakgrunden till 
detta var den akuta krisen i Sudan 
med ekonomiskt kaos och social 
oro som ·förvärrades av den till
tagande spänningen mellan Sudan 
och Libyen. Parlamentet ;var upp
löst och ett nytt skulle väljas en
ligt en ny grundlag som begränsa
de parlamentets makt. Polis och 
militär arresterade människor på 
gatorna och sk ickade dem till 
ett läger i Gedaref, Khartoum som 
har två milioner invånare var av
spärrat från resten av Sudan , och 
vid flera tillfållen rådde akut brist 
på bland annat bröd. Förhållandet 
mellan Sudans myndigheter och 
ELF hade de sista två åren succe
sivt försämrats, bland fUlllat på 
grund av den antisocialistiska re
gimens tilltagande misstänksam-

het mot den marxistiskt oriente
rade befrielserörelsen. I maj må
nad h·ade Sudans arme avväpnat 
en del av befrielsearmen och nu 
hade man alltså slagit till mot de 
viktiga verksamh~en i Khartoum 
som är det kanske viktigaste and
ningshålet till yttervärlden nu , när 
den sovjetiska flottan från sin bas 
i Dahlak-arkipelagen effektivt 
kontrollerar hela Eritreas kust. 

Samtal med ELF 
Han hette Habtom och avdel

ades a~t ansvara för mig under vis
telsen i Khartoum. Den spända si
tuationen gjorde det svårt att· fin
na en lämplig inkvartering för 
mig, men till slut beslöt man att 
använda ett rum i anslutning till 
Eritreas Röda Kors, som visser
ligen också stängts av säkerhets
polisen, men som bedömdes vara 
relativt neutral mark. I detta rum 
fick jag tillfälle att föra dagslånga 
samtar med en rad ledande repre
sentanter för ELF som dr Habte, 
utrikesdepartementets talesman, 
Mahmoud Mohamed Saleh, che
fen för utbildningsdepartementet, 
Saleh Mohamed Omer från den 
eritreanska studentorganisatio
nens verkställande utskott och 
Tsegai som under flera år varit 
chef för stadsgerillan i Asmara. En 
detalj e rad redovisning av dessa 
samtal har jag försökt ge i en rap
port som kommer i Vpk-Lunds 
Internbullentill och i ett p ar tid
ningsartik !ar. Här vill j ag berätta 
om Habtom och andra män och 
kvinnor som är den eritreanska 
befrielsekampens levande kött 
och blod. 

På morgnarna vid soluppgång
en klockan sex gick Habtom runt 
i de gråvita fyrkantiga grannkvar
teren för att försöka köpa ihop 
livsmedel får dagen; grapefrukt , 
bananer, kanske ett fårhuvud , 
brödlevar, bad inga, en sorts stor 
frukt med . blåaktigt skal och 
brunt innehåll som mosas. Ibland 
kunde han få gå över femton kilo
meter u t an att få vad han ville ha, 
t ex bröd. Gasolen till vår spis ha
de tagit s! ).l t så vi var tvungna att 
laga maten inne hos den vänliga 
sudanska grannfamiljen. Ny gasol 
var omöjlig att uppbringa. 

J ag visst nu att Habtom var 
mycket närsynt. När han ville 
granska en karta höll han den all- • 
deles intill ögonen. De mörka glas
ögon han bar hade gett honom 
brännsår på näsroten, eftersom de 
blev så heta i den obarmhärtiga 
ökensolen , som drev upp tempera
turen till 50 grader mitt på dagen. 

Ormen i grottan 
Han s far hade låtit honom stu 

dera och som ung hade han böljat 
arbete i Eritreas huvudstad Asma
ra, men tvingats fly därifrån 1971, 
då han ans! u tit sig till ELF :s väp
nade styrkor. 1973 hade han för
lamats av en smärtsam reumatism 
i de kalla vinterregnen över Asma
ras bergstrakter. Hans kamrater 
hade tvingats lämna honom efter 
sig i en by. Omgiven av fiender 
och utan tillgång tillläkarvård ha
de han prövat den lokale medicin
mannens kur. Den innebar att han 
brändes med en rödglödgad järn-

stång på elva ställen på kroppen. 
Han visade mig de djupa ärren. 
Det hade inte hjälpt, såren hade 
infekterats, hans hud hade blivit 
gul. Byborna gömde honom i en 
grotta i närheten. Där låg han o
rörlig med sin kalashnikov, det 
ryska automatvapnet, att försvara 
sig med. Byborna bar mat till ho
nom . En kväll ringlade en gift
orm in till honom. Han vågade in
te skjuta av rädsla att väcka fien
dens uppmärksamhet, han kunde 
heller inte flytta sig, så de vistades 
tillsammans hela natten. När mor
gonen kom ringlade ormen ut, 
men på kvällen återvände den. Så 
levde de tillsammans i fjorton 
dagar. Efter två månader var han 
så återställd att han med hjälp av 
en åsna kunde lämna grottan och 
återvända till sina kamrater som 
hjälpte honom till läkarvård. 

Gatorna i Khartoum 
Det finns 5 000 eritreaner i 

Khartoum, många bosatta sedan 
åratal, andra med uppgifter i 
ELF :s klinik för sårade "fighters" 
eller studentorganisationen eller 
ungdomsförbundets lokaler osv. 
Det är ett helt nätverk av små mö
teslokaler, matställen med natio
nella specialiteter, särskilda små 
butiker osv. Överallt var Habtom 
välkänd och älskad . Efter mörk
rets inbrott hände det att han höll 
mig i handen när vi gick , och det 
var väl delvis ett uttryck för en 
annan och varmare social kontakt 
än den som är bruklig häruppe, 
men det var också betingat av att 
han faktiskt in te kunde se alls i 
mörkret. Och gatorna i Khartoum 
var besvärliga på natten. Där det 
fanns kloaker, var brunnarna o
skyddade. I utkanterna av staden 

J(",· 
('l : 

) l. 

var öppna diken fyllda med 
smutsvatten grävda mitt i gatan 
eller längs ena kanten. Utanför 
hu sen satt människor och pratade 
i mörkre t eller tysta och sålde va
ror , t ex några ägg eller lite ved. 
Här och där stod en flock åsnor, 
och mitt i röran kryssade de gula 
taxibilarna omkring ivrigt tutande 
och ofta med defekta strålkastare. 
Så vi gick hand i .hand . Habtom 
visste vägen och jag såg hindren. 

Det dröjde en vecka innan han 
berättade om ögonen. De hade 
förstörts av en granat 197 5. ELF 
hade flugit honom till Aden i Syd
Jemen, men läkaren där hade varit 
oerfaren och förstört det ena ögat 
fullständigt. Han hade sedan flu
gits upp till Damaskus där en spe
cialist opererat det andra ögat. 
Den operationen hade lyckats 
någorlunda, men han hade nu ett 
synfält som bara sträckte sig två 
meter och som succesivt blev 
kortare. Utan återvändo skulle 
han inom ytterligare några måna
der bli helt blind. 

Med sin begränsade syn hade 
han arbetat flera år i Eritrea med 
"community development", un
dervisat byborna om näringsriktig 
mat, barnavård, växelbruk och 
gödsling, byggande av bevattnings
anläggningar, kommunal demo
krati osv. Han berättade om detta 
med stor entusiasm och glädje. 

Gunnar Stensson 

Fortsättning i nästa nr 

..................................................•.... ..•.• 

Klasskamp i Libanon 
I lördags hade Vpk:s interna

tionella utskott ordnat ett palesti
namöte, med Gert Andersson från 
Palestinagrupperna som inbjuden 
gäst. Gert visade bilder från flyk
tinglägret i Rashediye, en lite ort 
i södra Libanon. Här bedriver se
dan 1977 Palestinagrupperna i 
Sverige i samarbete med Röda 
halvmånen en medicinsk klinik. 

Och det behövs sannerligen 
för lägret är utsatt för regelbundet 
återkommande granateld från 
bergen i söder, där libanesiska fa
langister, med aktivt stöd från Is
rael, upprättat något som kallas 
"det fria Libanon". Massmedia 
vill göra gällande att det råder 
krig mellan kristna och islamiter 
i Libanon men i verkligheten rör 
det sig om en bitter klasskamp, 
där palestinierna gör gemensam 
sak med vänstern och falangister
na går ihop med israelerna. Gran
nen är bl a ute efter Libanons vat
ten eftersom det egna grundvatt
net nått gränsen för exploatering. 

Mycket är att säga om Gerts 
kunniga (han har själv tjänstgjort 
som läkare i lägret) och inspire
rande tal för palestiniernas sak, 
men utrymmet tillåter inget läng-

re referat. Men den som missad-e 
tillfället har alltid chansen att an
sJu ta sig till den grundcirkel som 
pågår i Palestinagruppens regi 
eller/och delta som fadder till 
kliniken genom att månatligen be
tala in 20 kr eller mer. 
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Politic(s) 

in Burlöv 
Två gympasalar i höst 

I Burlöv härskar (s) . Inte så att 
de diktatoriskt kör över borgarna. 
Det behövs inte. I regel är de sam
spelta. Borgarna tycker att de i
bland måste markera en viss avvik
else. Det blir vissa skillnader i ny
ansen. Detta betyder inte alls att 
borgarna i Burlöv är radikala . . ! 
A propos det, tyckte en social
demokrat att det var konstigt att 
Unga Örnar förknippades med (s) 
för "vi sysslar ju inte med poli
tik"? 

Hyresgästföreningen då? Nej, 
den ska inte vara kollektivanslu t
en till (s). Inte? Men när hyres
gästföreningen i Burlöv kallar till 
debatt anger man i kallelsen, att 
kommunalrådet (s) talat om vil
ken dag som passar för debatten, 
och han säger sig tala för borgarna 
också. (Ärli~t talat, inte sant?) 
Samme kommunalråd är också 
överens om att på samma debatt 
ska (s) representeras av två per
soner och övriga partier med en. 
Så talar Hyresgästföreningen i 
Burlöv genom sitt kommunalråd! 
Det blir väl ungefär den demokra
tin man kan vänta sig från det hål
let. Inför debatten har också ord
förande i Hyresgästföreningen ut
talat sig om politikernas ovilja att 
acceptera sociala merkostnader. 
Politiker och politiker. Vi i Vp.k 
kan tydligen inte räknas dit. Ar 
det något vi motionerat och inter
pellerat om i riksdag och kom
munfullmäktige är det just detta. 
F ö har vi frikostigt låtit Hyres
gästföreningen skriva av mycket 
av V pk :s bostadspolitiska program 
utan att ange" upphovet. Vi bjuder 
på det. När man sen går ut och 
låtsar att alla - även Vpk - inte 
tänker på hyresgästerna. . . ja, 
då fattar man hur farligt Vpk 
egentligen är. Man vågar inte tala 
om att Vpk faktiskt agerar för. Ja, 
minsann, det är svårt att vara "o
politisk". I Burlöv bygger man 
bort bostadsbristen - för hela 
landsändan, verkar det. Helst små
hus och hyreshus med bostads
rätt. Allmännyttans sociala mer
ko stnad får den klara själv. D v s 
hyresgästerna. I Burlöv säljer man 
tomter. Tomträtt i .(s)-styrd kom
mun? Nej, varför det? En skojare 
fick köpa mark för att bygga fem 
radhus. Han skulle också sätta i 
stånd ett gammalt fint hus på 
tomten, en vinklad skånsk länga. 
Vad han gjorde? Han byggde sju 
radhus och lät det gamla huset 
förfalla, givetvis. Affären gick än
då inte ihop. Han avflyttade. Det 
gamla huset förfaller än mer och 
radhusen står halvfärdiga. 

Hyresgäster till radhus och vil
lor hämtar man från Malmö t ex. 
Därmed ökar pendlingen, bilismen 
ökar och man ställer sig gärna till 
förfogande med bredare vägar. Då 
blir trafiken så häftig att man inte 
kan låta folk bo kvar i centrala 
Arlöv t ex, speciellt inte i gamla 

Sportkrönikan skall denna 
vecka inte handla om "Krubbans" 
kvalseger över Degerfors, för även 
om vi var många från V pk som på 
Klostergården hejade fram hem
malaget, så känns det ändå lite 
bittert att just det gamla fma 
brukslaget Degerfors tvingades in
se sin begränsning. . • . 

Inte heller ska Yl gona oss 1 

glansen av LUGI:s segerrader efter 
den snöpliga förlusten i derbyt 
mot H 43. 

Och inte tänker vi göra någon 
stor affär av V pk IF :s insatser i 
korpfotbollen, även om vi av ne
danstående tabeller kan utläsa att 
Vpk totalt sett ligger i topp (för 
den oinvigde skall upplysas att det 
finns sammanlagt l O serier upp
delade på 5 divisioner och en old
boyklass. 

Div l 
Intersport 
Vpk2 
Tele l 
Folk o Rock 
Mårtenspå g 
S:tLars 2 
Alfa-Laval 
Posten l 
Herrklubben 
Lasarettet 

Div 2 B 
Theanders 
Vipeholm 1 
Lundalaget 
BTJ 
Revinge IF 
ÅRIK.l 
V pk l 
Försäkringsk 
SMU 
Norrängen 

18 15 o 3 94-36 30 
18 13 2 3 60-30 28 
18 12 2 4 .42-29 26 
18 7 3 8 40-46 17 
18 8 l 9 48-61 17 
18 6 4 8 42-58 16 
18 7 l 10 54-52 15 
18 6 l 11 4&-50' 13 
18 4 2 12 44-81 ·1o 
18 4 o 14 40-71 8 

18 11 3 4 56-34 25 
18 11 2 5 64-34 24 
18 10 4 4 4~30 24 
18 7 4 7 44-48 18 
18 9 o 9 40-46 18 

18 7 4 7 3&-48 18 
18 5· 6 7 41-49 16 
18 5 4 9 41-51 16 
18 6 2 10 51-49 14 
18 3 3 12 14-74 10 

Nej, denna krönika är tänkt 
att fästa läsarens uppmärk samhet 
på att inomhusträningen just har 
böljat. Den försiggår på Lerbäcks
skolan vaije lördag kl 16 - tyvärr 

tidstypiska arbetarbostäder. Räc
ker inte trafikintensiteten som ar
gument kan man alltid ta till 
Sockerbolagets kommande kol
lager. Att man inför folkkampan
jen varnade för linje 3 :s inte sol
men väl kol-Sverige är länge sen 
glömt. .. Huvudsaken är att man 
kan riva husen. Och det kommer 
man att göra. Med socialdemo
kraters och borgares goda minne. 
V pk .protseterar återigen, talar om 
de viktiga historiska rötterna bak
åt i tiden, talar om sanering, talar 
mot alla kommuners likriktning: 
samma glas och betong, samma 
köpcentrum, sammma varor. Att 
man sedan i samma andetag talar 
om den förfärliga krisen och byg
ger ut kommunalhuset, men sena
relägger ett daghemsbygge har 
man inte alls svårt för. 

Så är det i Burlöv. Tro mig , 
det är sant! 

Karin L 

vid en tidpunkt då vänner av en
gelsk fotboll sitter naglade vid 
TV:n. Men stäng av den och ploc
ka fram trunken i stället, ty visst 
är det roligt att spela boll inom
hus. Särskilt som den av Jan 
Svensson ledda gymnastiken mini
merar riskerna för allvarliga mus
kel-, ben- och senskador. 

Nu är det så att spelet trots 
allt ibland är lite tufft, pojklypnet 
tar överhand och man vill ge sitt 
yttersta framför de små målen. 
Den nog så tvivelaktiga mansrol
len uppenbarar sig i sin fulla, men 
lekfulla glans. Många medlemmar 
och symaptisörer gillar inte detta 
och önskar mjukare tag, andra 
och mindre vilda sportgrenar, 
och större hänsyn mot äldre, kvin
nor och barn (dock vet vi att även 
bland dessa kategorier finns hård
hänta varelser, vi är inte fördoms
fulla!). 

Tidigare om åren har vi för
sökt kompromissa mellan dessa 
behov, men utan större framgång. 
I år har vi emellertid tillgång till 
två gymnastiksalar och två om
klädningsrum samtidigt och det 
blir alltså möjligt med en kategori
uppdelning. Men V pk IF har ännu 
inte lyckats hitta någon bra verk
samhet i gymnastiksal nr 2, inte 
heller har intresserade anmält sig . 

Därmed är vi framme vid syf
tet med denna krönika, nämligen 
att sätta igång de grå cellerna hos 
VB :s läsekrets för att komma på 
en bra motionsverk samhet vid sid
an av inomhusfotbollen. Skriv 
gärna en insändare eller kom ner 
på träningen på lördagseftermid
dagarna. 
PS. 

Vpk:s handbollslag, som kom
mer att spela sina flesta matcher 
på måndagskvällarna, behöver för
stärkning. Senaste matchen gick 
det bara att få ihop fem spelare. 
Kontakta den bekymrade lagled
aren Rolf Nilsson om du kan stäl
la upp, telefon 12 90 44 

~ rolkltam].)&Dj~n 
~:;:; mot kirlikrlft 

presenterar 

Buffy Sainte 
T Wiehe & B 
Rockamöllan 

Marie 
Medin 

Dessutom med~erkar. 
Russeli Barsh, advokat, 
micmaqindian från Canada. 

Fredag 23 l l O kl 20 
Stora salen, AF 

(Annons) 

En starkt mättad helg, ingen 
chans att slänga upp fötterna 
fram för TV :n. 
FREDAG: 
Buffy-S Marie , Thomas Wiehe 
m. fl . i anti-kärnkraftens namn 
på AF · 20.00. På Sparta Passo n 
& Elegi, på Smålands Rotpuls, 
båda 22.00. 
LÖRDAG: 
Alternativ 81: solidarite tsfest med 
Chile från 12.00. Kanske lite 
riksteater? Morgonlandet ges på 
stadsteatern 19.30. På Sparta 
är det Svartvitt 22.00. 
SÖNDAG: 
Upp till kullen med Lufs. Zoo
fy s 06.00 anm stadsbib lioteket. 
På Smålands Calles cafe ' om SAP 
19.00. l hörsalen talas det om 
meningsfyllt arbete och menings
fylld produktion 19.00. 
MÅNDAG: 
Kallifatides på AF 19.30. 
TISDAG: 
Åter Svartvitt på Sparta 22.00. 
ONSDAG: 
Veckans outstanding: i Folk 
parken Ebba Grön och Eldkvarn .. 

VPK :S SÖNDAGSSKOLA : Den 
historielösa nutidsmänniskan, Jan 
Thavenius inleder, sön 25/1 O 
kl 19 i Stadsbibl, studiecirkel 
rum nr 4. 
EFTERLYSNING: Du som har 
nyckeln till magasinet pli Bred
gatan, var vänlig äterlämna den 
till partilokalen. 
KIL - FÖRENINGEN KOLL
EKTIVHUs l LUND: Inga-Lisa 
Sangregorio om Boendet i sam
hället - ide' och bakgrund till 
ko llektivhusboendet., Stadsb i bl 
cirkelrum 4 , onsd 28/1 O 19.00 

Kompol har möte mändagen den 
26/1 O kl 19.30 pli parti lokalen, 
Trollebergsv. 21 c 
INOMH USFOTBOLL: Lerbäck
skolan l ö 24/1 O kl 16 

REDAKTIONSUTSKOTT: 
Kristina Lanthe'n, Eva Alm
qvist och Finn Hagberg. 

KONTAKTREDAKTÖRFÖR 
NÄSTA NUMMER: 
Finn Hanberg tal 12 90 98 
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