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Avslagen kårvalsdebatt 
l början av nästa vecka är det val till Lunds studentkårs depute
radekammare . Denna är studenkårens högsta beslutande organ, . 
det handlar alltså om vem som ska styra studentkårens affärer 
under nästa år ~ mandatperioden är ett år. Inför valet ordnades 
i måndags en partidebatt som studentafton, där representanter 
för sju kandiderande partier brottades med varandra: Kommu
nistiska Högskoleförbundet (KHF) i allians med Oberoende Ra
dikaler, Radikala Studenter (RS), Femvak'd, Actus, Fris, Mode
rata Studenter (MS) och Bättre Tider. 

r-----------.~ 

Radikala s tu den ter från de båda 
sista kårvalen har numera splitt
rats. Kå rmotsvarigheten till Vpk, 
Kommunist iska Högskoleförbun
det (KHF) går till val i allians till
sammans med Oberoende Radika- l 
ler. Överall t nedan där det talas 1 
om KHF menas denna valallians. 
Kvar under namnet Radikala Stu- l 
denter (RS) finns huvudsakligen 1 
socialdemokraterna. Femvak'd l 
kommer ursprungligen från Tek
niska Högskolan. Det traditionella l 
Fris har fått konkurrens från mer 
eller mindre väletablerade Actus , l 
Moderata Studenter och Bättre l 
Tider. - ---~· .. u~'" 1 

Samtliga partier fick två minu-
ter var vid debattens inledning för l 
att ge en översiktsbild av sina ·1 
ståndpunkter. KHF tryckte bl. a. l 
på att om arbetslivserfarenhet be
tonades mer (för att så småning
om bli krav) skulle detta vara ett 
sätt att bekämpa den sociala sned
rekryteringen . till högskoleutbild
ningen. Man ville också decen trali
sera högskolorna mera . Radikala 
studenter pekade på de båda se
naste valen då man varit största 
parti. Senare talade man också om 
önskvärdheten av frivilligt arbete 
på studentkåren, och lovade att 
om man vann valet, skulle man 
sänka lönekostnaderna för 4 :e 
våningen på AF (det är där kår

_ledningen har sin arbetsplats) 
med 50% före den l :e januari. 

Femvak talade om sin fack
lighet och ville satsa på studierå
den - man menar att den bästa 
utbildningsbevakningen sköts ge
nom studieråden. 

Actus tyckte att kursombuds
systemet fungerar dåligt. Man vil
le också reformera antagningen; 
antagningsprov och känsligare be-
tyg efterlystes. . 

Fris betonade också sin fack
ligheL Om medlemskap i kåren 
är obligatoriskt förpliktar detta 

Rösta 
i kårvalet 
Vi påminner om kårvalet som på
går fr,am till onsdagen den 17 no
vember. Poströstning har pågått 
hela denna vecka och avslutas den 
15 november. Röstning i val l okal 
sker den 15, 16,17 november. 

l å rets k årval finns två nya »vän
sterpartier>>. Det ena är nya »Radi 
kala studenten> som i å r består av 
socialdemokrater , centerpartister 
och enstaka oberoende. Det andra 
är valal l iansen KHF & Oberoende 
Radikaler. KHF är V pk:s högsko
leförbund medan Oberoende radi
kaler är en gruppering som v ill ar
beta för en radikal studerandepo
litik utan partipolitiska bindning
ar V alalliansens kandidater är 
jä~nt fördelade mellan de båda 
grupperingarna. De två nya »vän
sterpartierna» har uppstått ur för
ra årets Radikala Studenter. 

Valdeltagan det brukar vara rela
tivt lågt i kårvalet, v anligen 25 -
30%. Det medför att varje röst 
som läggs har stor betydelse. Leta 
därför fram din· valförsändelse, 
fyll i v alsedel n efter anvisning
arna och posta den i ,.,ärmsta 
brevlåda(fram t i ll den 15 nov.) 
eller besök någon ffV vallokaler
na (bl a AF ·Cch Sparta ) i början 
på nästa vecka! 

KHF . ') 1 
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till att endast arbeta med student
frågor, och därmed är ideologi o
intressant i studentpolitiken. ·4-----------Moderata studenter sade sig 
vara ett öppet borgerligt student
parti, och tillämpar sin borgerliga 
ideologi på studentfrågor. MS vill 
har ner uttaxeringen (kåravgif
ten). 

Bättre tider , slutligen, sade sig 
sakna partipiska. BT vill motverka 
byråkratisering, karriärism , man 

·vill inrätta en studentfrisör och 
' en seeondhand bokhandel, och 
skära ner kåravgiften. 

Höj studiemedlen! 
Debatten inleddes med att ett 

flertal frågor gav Peter Fowelin 
tillfalle att lägga ut texten om 
KHF:s syn på arbetslivserfarenhet 
som förutsättqing för högskole
studier. 

Den studiesociala situationen 
gavs som debatterna. Alla partier 
var rörande eniga om att studie
medlen skulle höjas till 2 ggr bas
beloppet och att bidragsdelen åter 
skulle utgöra 25% av studiemed
len. Fris ville ha studiemedel på 
sommaren, medan Bättre tider vil
le att staten skulle särskilt stöda 
studentbostäderna med lån. 

Actus ville att alla partier 
skulle enas för att bättre kunna 
påve.rka samhällsopinionen. RS 
och KHF ville att å terbetalningen 
av studiemedlen skulle anpassas 
till betalningsförmåga. 

Kåravgiften för hög? 
På denna fråga svarade nästan 

alla partier att de skuJle vilja göra 
en översyn. KHF vill a t t man ska 
prioritera utbildningsbevakningen . 
Moderata studenter och Bättre ti
der ville sänka genom att ta bort 
verksamheter från kåren, t. ex. 
LUGI och Lundagård (tidningen). 
Radikala studenter ville skära lö
nerna för kårledningen. KHF med 
flera partier ville att staten genom 
landstingen ska ta hand om stu
denthälsovården - det allmänna 
har ju hand om alla andra med
borgares sjukvård, varför inte stu
denternas? Här stod Bättre tider 
för kvällens groda genom att vilja 
skjuta över studenthälsovården 
på kommunen i stället för lands
tinget. 

En tidvis ganska oseriös debatt 
följde. En fråga från debattleda
ren om partiernas reaktioner på 
den väntade socialdemokratiska 
högskolepolitiken, visade att de 
flesta inte hade någon klarare 
uppfattning om denna -vilket in
te bara är utbildningsministerns 
fel. Tiden u !nyttjades i stället till 
att ta om vad man redan sagt i 
debattens inledning. 

En fråga som däremot inte 
diskuterades i någon större ut
sträckning var varför valdeltagan
det är så lågt. Det kan bero på att 
många partiföreträdare inte gör 
ett riktigt seriöst intryck. 

Hyresstopp fort
farande kravet 

- Tror du på hyresstopp? 
- Nä. 

Förra veckan kom LKF, det kom
munala fastighetsbolaget, med en 
ett hyreshöjningskrav på drygt 3 5 
kr/kvm och år. Det motsvarar ca. 
235 kr i månaden -för en normal 
trea. 

VB har frågat David Edgerton, 
som sitter i styrelsen för Hyres
gästföreningens Lundaavdelning, 
om hur han ser på detta krav. 

»Kravet är naturligtvis helt o
rimligt för hyresgästerna.>>, säger 
han. »l en tid när reallönerna sjun
ker, krävs det extra stöd till de 
mest utsatta grupperna, och dit 
måste vi räkna hyresgästerna efter 
de senaste årens försämringar. De
valveringen och hotet oin moms
höjning gör saken än värre. 

Hyresgäströrelse'ns ledning har 
ställ t tre krav till regeringen -
stöd till nybyggnation, åteljnför
da underhållslån samt att den för
sämring av bostadsstödet ~om bor
garna genomdrev genast sj{a ri~as 
upp. Dessa krav stöder vi till fullo. 

Det ser ut som om regeringen 
ska gå rll.ed på åtminstone de två 
första kraven, vilket skulle inne
bära ca. l O kr/kvm och år på hy
ran. Vi i Lundaavd~lrtingen menar 
att detta inte räcker. 

Det kommunala fåstighetsbo
laget driver till viss del en social 
bostadspolitik - man accepterar 
även mindre »lönsamma» J;!yresgäs
ter, man bygger nya läg"enheter 
vars kostu.ader inte kan täckas av 
hyrorna (trots att dessa är höga), 
man genomför vissa miljöförbätt
ringar. Sådana kostnader har inte 
de privata värdaril.a,' men de tar 
ändå ut motsvarande hyreshöj
ningar. 
, Vi menar att en full kompen
sation för dessa hle,rkostnader 
skulle leda till en hyressänkning 
för hyresgästerna .. S9m ett första 
steg är ett hyresstop{f niXlväfidigt. 
Om inte staten kan förmås att ge 
detta stöd fullt ut, måste kommu
nen ta ansvaret under den tid det 
tår att få en ny bostadspolitik till 
stånd. ' 

Vi kommer at;t fortsätta att 
kämpa för våra k.t'llv -~rn samlai 
vi in natnn på vår hyresbudkavel 

1 ute i bostadsm;ntådena.» 
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Nämnd ordförande, 
sjunde varvet 
Inte en ledare till om partimyglet 
kring ordförandeposter och annat, 
vet vi att många suckar. OK att 
turerna kan ge intryck av storm i 
ett vattenglas eller en ankdamm. 
Men eftersom VB utges av ett par
ti som är verksamt i den här ank
dammen är det faktiskt befogat 
med ännu en kommentar. 

Det senaste är ju att socialde
mokraterna inte tänker lansera 
egna ordförandekandidater. »Vi 
kan inte lita på Vpk», säger deras 
ordförande Ove Persson och pekar 
på att Nils Gustavsson (s) utsattes 
för två blankröster vid valet till 
fullmäktiges ordförande. Men nu 
vet vi att alla vpk-arna faktiskt 
röstade på Nils G .. Vi vet också, 
eftersom det är en offentlig hem
lighet, att Nils G. är kontroversiell 
i sitt eget parti och kan med viss 
precision gissa vilka av hans parti
»vännen> som tog chansen och rös
tade blankt i skydd av anonymi
teten. I ett senare nummer kanske' 
vi kan komma med exaktare upp
gifter. 

Nog om det. Socialdemokra
terna har varit djupt oeniga i ord
fårandefrågan och underligt vore 
annars. Den är nämligen svår. Å 
ena sidan står principen att majo
ritet bör vara majoritet och oppo
sition opposition - det är bra 
med klara linjer. Å andra sidan är 
det inte likgiltigt fM sakfrågan 
vem som sitter ordförande i en 
nämnd, gör upp föredragningslis
tor, har löpande kontakt med 
tjänstemännen, har utslagsröst. 
Socialdemokraterna har bestämt 
sig. Själva har vi inte gjort det u
tan vill överväga saken en tid än
nu. Det fmns en intressant tanke 
<im att Vpk i en eller ett par 
nämnder skulle ställa upp med 
ordförandekandidater som är kva
lificerade och väl anskrivna även 
ut~nför vårt eget parti. Eftersom 
vi kan förvänta oss att socialde
mbkraterna stöder en vänsterkan
didat, i stället för att stöda bor
garna, och att miljöpartiet vill ö
verbrygga motsättningarna mellan 
lägren borde de kandidaterna kun
na samla en majoritet. Om ett par 
veckor har vi bestämt oss. 

Så har Ingegerd Göransson (s) 
hotat med att lämna alla sina 
tunga uppdrag för att hon i en av 
de tänkbara kombinationerna no
minerades på tredje och inte and
ra plats. Vi tycker rätt bra om 
Ingegerd G. men måste konstatera 
att agerandet liknar litet av prin
sessan på ärten. Fast sådana prin
sessor finns det även i andra par
tier. 

Dock: personerna är inte vik
tigast utan politiken. Själva tänker 
vi under den kommande treårspe-

. rioden konsekvent utforma vår e
gen oppositionspolitik utan att 
snegla vare sig at höger eller åt 
vänster. Men ett konstru4ttivt sam
arbete har vi aldrig sagt nej till. 

Stynlsen 

I skördetider 
Om resten av sammanträdena i Lunds kommunfullmäktige un! 
der den kommande treårsperioden blir som det första, då är sa

, ken klar. Skillnaden mellan gamla fullmäktige och nya är att det 
normala voteringsresultatet är 7-58 i stället för 9-56, allt svaran
de mot att V pk fortfarande ensamt står i opposition. 

Vem vann? 
Kanske kan det bli någon varia

tion på det mönstret. En eller an
nan nedlagd röst från socialdemo
kraterna eller miljöpartiet bör det 
val bli. Men grundackordet, så
dant det anslogs på det nya full
mäktiges första sammanträde var 
inte att miste på. Miljöpartiet ville 
inte driva konfrontationspolitik, 
sa Kjell Dahlström så hjärtevarmt 
och lät moderaterna besätta ord
förandeposten. J o, man förstår ju 
hur väl han menar, det är inte det. 
Men här går de till val på en för
nyelse av politiken och det första 
de gör är att se till att allt förblir 
vid det gamla. Var blev den nya 
progressiva majoriteten i Lund av? 
Ånnu en gång har moderaten och 
arvtagaren Per-Håkan Ohlsson 
valts till den främste företrädaren 
för Lunds invånare. Direktören 
vid Alfa-Laval, Arne Annmo, blev 
vice ordförande. Vilket århundra
de lever vi i? Om, som miljöparti
et s4ger, klasskampen är slut och 
striden mellan arbete och kapital 
är förlegad, vem vann? 

Andlöst 
Rolf Nilsson höll ett nominer

ingstal för Nils Gustafson, den so
cialdemokratiske kandidaten, som 
jag tror de närvarande sent kom
mer att glömma. Rolf skulle kun
na tiga resten av treårsperioden 
och ändå ha gjort mer än de flesta 
efter det talet. Det var fruktans
värt återhållsam t i personfrågan, 
så återhållsamt att församlingen 
satt andlös. väntande på den ka
raktäriserin~ av Per Håkan Ohls
son som manga skulle finna vara 
rimlig. Någon sådan kom inte, 
ingen skandal kan rapporteras, 
utan det hela blev lugnt och ana
lytiskt; det gällde att välja mellan 
en representant för arbete eller 
kapital. J ag skulle kunna tänka 
mig att halva socialdemokratiska 
gruppen satt och önskade att de 
skulle våga hålla sådana anföran
den själva. Men det djärvaste som 

förekommer inom lundasocialde
mokratins vänster är att lägga ner 
rösten och därvid ser det ut att 
förbli. Socialdemokraterna i Lund 
spiller ju nu som så ofta sin tid på 
en av dessa löjliga prestige- och 
personstrider, medan borgarna fli
nande tittar på och visar u p p sin 
perfekta partidisciplin i fullmäkti
ge. Den svaga socialdemokratin är 
ett problem för arbetarrörelsen i 
Lund , också för oss inom väns
tern. Ett splittrat och osjälvstän
digt parti kan inte dra till sig de 
nödvändiga mittenrösterna och 
kommer aldrig att ha mod nog att 
ta emot de ideer och den vitalitet 
ett samarbete med Vpk skulle ge. 
Nog har lundapolitiken ett drag av 
tragiskt grekiskt drama, där :illt är 
dömt att evigt upprepas. 

Från kampanjen 
Nu rullar betlassen genom stan 

och rökpelaren stå r som ett jär
tecken över Örtofta, milsvitt syn
ligt. J ag älskar sockerbruk och 
skulle vara beredd att skriva under 
upprop om mera kunskap i skolan 
om bara barnen fick \ära sig nam
nen på sockerbruken, ungefar som 
floderna i Halland. Just nu står vi 
sms säger mitt uppe i årets kam
panj. Nu är den inte vad den har 
varit - när jag var barn fanns det 
en rörlig arbetsstyrka av smålän
ningar, ungefar som mexikanska 

Nu börjar politiken 
Efter valet har kommunalpoliti
ken mest varit en fråga om val
taktik i sam band med tillsättan
den av poster i den kommunal
politiska apparaten. Miljöpartiet 
har gjort sitt bästa för att leva 
upp till sin vågmästarroll, men har 
i praktiken fångats in av borger
ligheten. Vpk och sap har inte 
utan fog reagerat surt men har 
också, kan det tyckas, överbe
tonat betydelsen av att mjp 
tvingats hälla sina vallöften. 

der som väl vpk bör kunna stödja 
även om vpk vill gå längre när det 
gäller decentralisering av den 
kommunala demokratin (bl a vill 
vpk att valresultatet i kommun
delen ska slå igenom i de påtänkta 
kommundelsnämnderna). Social
demokraterna har reagerat posi
tivt i tidningen Arbetet och t.o.m. 
påstått att mjp stu1it deras gamla 
motion. Men det stämmer inte 
för sap har väl hittills bara gått 
med på lokala facknämnder. Men 
detta bör ändå kunna bli en in
tressant testfråga. Är en ny po
litik möjlig i Lunds kommun l 

Red 

Vänsterbokhandeln 

braceras i -Texas, som kom över 
gränsen för att delta. Sockerskör
den i Skåne var en höjdpunkt un
der året, som La Zafra i de tropis
ka länder där man od!ar socker
rör. 

Den skånska macheten 
Det viktigaste verktyget i sock

erskörden , macheten, är ju nästan 
ett revolutionärt verktyg. Det e
gendomliga är att inte betkniven 
är det. J ag har faktiskt provat på 
sockerskörd i båda tappningarna , 
och jag skulle nog vilja hävda att 
slitet i de skånska betåKrarna är 
mer påfrestande än att hug~a 
sockerrör under tropiska förhal
landen. Den skånska leran är ofta 
styv, marken är fru sen och ut
torkad. Men lika vanligt är att det 
har regnat mycket, leran är upp
blött och du halkar omkring i det 
bottenlösa faltet med allt tyngre 
stövlar. Något tredje stadium där
emellan gives kanske någon ensta
ka dag, men det är ett undantag. 

Vänster hand i betgrepen, det 
oundgängliga arbetsredskapet, hö
ger hand tar ett rejält tag i fanet 
på betan. Ibland får man lägga 
halva kroppsvik ten för att dra upp 
den. Så ett par slag med betan 
mot grepen för att få bort jorden. 
Sockerröret fattar man med väns
ter hand, macheten i höger, ett 
hugg där nere och sen ett hugg för 
att få bort de gröna topp skotten. 
Svettigare kanske, men enklare 
och nu sen man bränner falten 
först in te så stor risk för giftiga 
spindlar och ormar. 

Till maskinernas lov 
Betkniven är lite mer lätthanter

lig än macheten , det är sant, men 
kraven är större på precision i 
hugget , det finns alltid snåla bön
der som kritiserar dig för att för 
mycket av betan har fått följa 
med blasten. Till allt detta kom
mer att det blåser och är kallt. 
Man hukar sig i dikeskanten, 
dricker sitt termoskaffe. OK , det 
kan finnas små stunder av trev
nad. Men mest är det slit. Jag 
gläder mig å t mekaniseringen både 
på betfalten och i canaveralerna. 
Hör maskinernas sång! 

Lucifer 

Ur Skånska Dagbladet 

10/11 
»Efter det sensuella beslutet att 
Ingegerd skulle lämna sina upp
dr~ har hon fått mottaga många 
beVIs på uppskattning . . . » 

Bertil Göransson f'ar se upp så 
det inte går för långt. 

"' ~J 
Lund ~ 

Nu är dock tiden kommen då 
det fmns möjlighet att kolla om 
mjp skapat en ökad manöverfri
het för det socialistiska »blocket». 
Vpk håller på att damma av en 
del gamla motioner som tidigare 
tätt stöd av sap; men röstats ner 
av borgarna. Till dessa · hör bl a· 
motionen om att ta bort parke
ringsplatsen på Mårtenstorget. 

Miljöpartiet lägger för sin del 
en motion om kommundelsnämn- .. 

Röda Stiärna~ trJso ~ 
O Må rtensg 4 ipg T1- Fr 16-18, L 11-11111 



Svar titt· Lucifer 
och Birger 
Lucifer menar i VB nr 3 7 att Mil
jöpartiets agerande inför de inter
na kommunala valen (ordföranden 
i nämnder och styrelser) har utsått 
förvirring. Detta har inte varit vår 
avsikt. Vi vill försöka förnya ar
betsformerna i politiken, kanske 
är det oundvikligt med en stunds 
förvirring innan de etablerade par
tierna (inklusive Vpk) tar sig upp 
ur de invanda spåren. Får jag för
klara hur vi tänkt? 

I god tid före valet gav vi klart 
besked till våra sympatisörer att vi 
inte skulle rösta i valet av kom
munfullmäktiges ordförande. Det
ta fö r att inte liera oss med endera 
"blocket". Väljarna fick alltså be
stämma: de som ville ha en socia
listisk ordförande röstade på (s) 
eller (vpk), de som ville ha en bor
gerlig ordförande röstade på (m), 
(c) eller (fp). De som ville stödja 
en miljöpartistisk sakpolitik rös
tade på oss. M p och V pk har olika 
asikt om det här, låt oss acceptera 
det och gä vidare. Rolf Nilssons 
flammande appell till oss på full
mäktigemötet den 4/ 11 var visser
ligen vältalig, men trots allt en 
uopm aning till oss att svika vara 
Vliljare. Spilld möda! 

Sen var det då nämndordfö
randevalen - de hade vi inte rik
tigt tänkt på före den 19 septem
ber. Vi hade ju både händer och 
huvuden fulla med praktiska ange
lägenheter. När det nu blev så 
jämnt mellan de traditionella 
blocken (31 - 3 0), tyckte vi inte 
att det kändes rätt att alla nämn
derna skulle få borgerliga ordfö
randen. Varför inte ha en propor
tionell fördelning av ordförande
posterna mellan partierna? - En 
ny dimension i kommunalpoliti
ken! 

Eftersom vi direkt sa ifrån att 
vi själva inte ville ha någon av des
sa poster är det väl lite svårt att· 
anklaga oss för maktlystnad. Vi 
uppmanade socialister och borga
re att sinsemellan göra upp en vet-

ti~ fördelning, men fick nej . från 
bada håll. Därför gjorde vi ett eget 
förslag (i stort sett : de "fysiska" 
nämnderna till socialisterna och 
de "sociala" till borgarna). Det 
har säkert sina brister (vilket för
slag hade inte haft det?), det er
känner vi, men varför gjorde då 
inte de andra partierna listan själ
va? Til syvende og sidst bestäm
mer ju socialistblocket självt: vill 
de inte ha någon proportionell 
fördelning är det ju bara att inte 
sätta upp några kandidater! 

Vi har sagt att vårt förslag inte 
är förhandlingsbart . Dels för att vi 
inte orkar spilla mer tid och ener
gi på dessa preludier, dels för att 
vi inte vill bli utsatta för erbjudan
den av typ: "om ni ger oss .. . så 
röstar vi in er i ... ". Herrarna Rehn 
och Ryde har visat sig vara lika 
goda kålsupare i detta avseende. 

J a, då kommer vi till frågan 
om Mp:s representation i nämn
derna. Märk väl att vi inte har 
krävt någon plats i nämnderna i 
utbyte mot vara röster i ordföran
devalen. Vi har behandlat frågor
na helt åtskilda för att inte falla in 
i någon kohandel. 

Vi vill alltså gärna i 9- och 
11-mannanämnderna trots att vår 
rösteandel inte berättigar oss till" 
det. V ar för? J o då slipper vi ju det 
som Birger Rehn förfasar sig över: 
att ett ärende bereds i ett helt år 
(utan Mp:s medverkan i nämnder
na) och sedan stupar på 4 ledamö
ter i fullmäktige' Birger tycker att 
det vilar ett "löjets skimmer" över 
vår iver att komma in i nämnder
na. Jag tycker snarare att det vilar 
över hans ologiska resonemang. 

Låt oss nu äntligen komma 
fram till sakfrågorna! 

Andre de Richelieu 
miljöpartiet 

Kulturen har 
missa t kulturen 

På Kulturen visas nu utställ
ningen »Förr och framöver». 
Ambitionen är att med Lund 
som utgångspunkt jämföra 
livskvalitet 1882, 1982 och 
2082, dvs. då, nu och sedan. 

Alla sådana utställningar är 
egentligen om~jliga. Bä_st br'!kar 
avsnittet om datiden bli, nutiden 
saknar vi distans till, och om 
fram tiden kan vi bara gissa. Unge
får så är K u! turens utställning. 

Klart bäst är presentationen av 
Lund 1882 - teknologin, arbetet 
(kunde man f. ö. inte vid tillfålle 
göra en utställning om Lund S?~ 
industristad 1850-1900?), politi
ken, boendet o. s. v .. Just utställ
ningens första avsnitt är lärorikt, 
det som berättar om den gamla 
sockenindelningen, om 1874 års 
stadsplaneföreskrifter och om 
dessas inverkan på utformningen 
av Lvnds stadsplaner. Glöm inte 

att läsa Lennart Aun!ens utförliga 
kommentar i pärmen! Kulturens 
val av fram tidsvision är överras
kande positiv, d. v. s. de har valt 
ett framtidsalternativ utan under
gång: Hushållning med mat, vat
ten, värme, 4 timmars arbetsdag, 
globalt styre. 

Men i alla avsnitten saknar jag 
»kultur». Var finns musik, littera
tur, sång, bilder, teater (eller bib
liotek, allaktivitetshus, musik
grupper, gästande te a tersällskap, 
nykterhetskörer, föreläsningar)? 
Fanns det inte förr? Hör inte 
Lunds varierade musikkul~r (från 
källarrock till domkyrkokörer) 
också till bilden av 1982, lika väl 
som prylsamhället? Och framti
den med 4 timmars arbetsdag -
vad gör vi då på vår fritid? Jag 
tycker att det är litet synd att 
Kulturen har missat kulturen. 

sjuksköterskor 
mot kärnvapen 
Appell riktad till sjuksköterskor 
och övrig vårdpersonal. 

Denna appell ä! riktad till alla 
som arbetar med människors liv 
och hälsa, så som sjuksköterskor 
och _övrig vårdpersonal. 

Vi måste, som medicinperso
nal, känna vårt ansvar inför det 
hot som kärnvapen innebär. Ett 
större kärnvapenkrig skulle kom
ma att få förödande konsekvenser 
i världen. Det skulle drabba även 
andra länder, inte bara de länder 
som blir utsatta för en nukleär 
konfrontation. 

Vi vill förhindra det ofattbara 
lidande som skulle drabba män
niskor som skulle komma att ut
sättas för ett kärnvapenangrepp. 

Radioaktiv strålning skulle 
spridas runt vårt klot, större 
marKomräden skulle bli ödelagda 
för lång framtid, de överlevande 
får det svårt utan medicinsk hjälp, 
mat, vatten. Vem kommer att vin
na på detta krig, och på vems be
kostnad?? Ja, man undrar hur 
världen kommer att se ut för de 
överlevande ... 

Vi som arbetar inom vården 
kämpar dagligen med människors 
liv och hälsa. 

Därför kan vi inte acceptera 
detta kärnvapenhot, som skulle 
innebära död och förintelse, och 
ofattbart lidande för ~u levande 

människor. Vi måste också känna 
ansvar för kommande generatio
ner . Vi har ju exempel på att strål
skador kan drabba efterföljande 
genera tioner. 

Vår uppgift är: 
- att i egenskap av sjuksköter
skor informera om de skador 
kärnvapen för med sig, 
- att bilda en förening mot 
kärnvapen för att på så vis på
verka, och få till stånd en reell 
nedrustning, 
- att verka för samarbete mel
lan olika yrkesgrupper som ar
betar mot kärnvapen och för 
fred. 

Författare för 
arbetsplatsbibliotek 

Författarförbundet bedriver 
just nu en rikskampanj för ut
byggnad av arbetsplatsbiblio
teken. Författarna med sin ' 
ordförande Lars Ardelius i
spetsen åker land och rike 
runt och talar med kommu
nalpolitiker, företrädare för 
industrin, biblioteken m m. I 
svåra tider behövs kulturen 
mer än någonsin, är budska
pet. 

I en gemensam appell från LO, 
TCO och Sveriges Författarför
bund framhålls bl a att kultur och 
arbete in te får fjärmas från var
andra och at t ett välskött företag 
inte bör sakna ett välskött arbets
platsbibliotek. Kommunen ska stå 
som huvudman för verksamheten, 
men av företagen bör krävas att 
de ställer lokaler till förfogande 
och att ev bokombuds arbete bör 
likställas med annan facklig verk
samhet. 

Med de kraven kom Lars Ar
delius tillsammans med Sandro 
Key Åberg, Susanna Roxman, 
Anne-Charlotte Alvefors och Mo
nica Arenhill till Åkerlund & Rau
sing i tisdags. De träffade företrä
dare för företaget och facken 
sam t för stadsbiblioteket. sats
ningen på arbetsplatsbibliot~k är 
mycket ojämn i landet : Lulea t ex 
har 26, medan det inte finns nå
got i Göteborg! - Å&R är en av 
5 industrier i Lund med arbets
platsbibliotek (frånsett lasarettet 
som h~ eget i landstingsregi). 

Biblioteksverksam het finns 
ocksa på Alfa-Laval , Tetra Pak, 
Gambro och Di\\ ongs. Samman-

. taget lånar man p a dessa ställen u t 
lika mycket som på en liten bib
lioteksfilial - någonting mellan 
25 000 och 40 000 lån. statisti
ken är inte särskilt noggrann, ut
låningen sker nämligen m~d ett 
min im u m av registrering. 

· Arbetsplatsbiblioteken för-
svinner i Lund? 

Hur det blir med den verksam
heten i framtiden ligger för när
varande i stöpsleven . 1983 har po
litikerna i biblioteksnämnden ta
git bort 20 bibliotekarietimmar 
frän arbetsp latsutlånin~en för att 
istället använda dem till skolbib
liotekarieverksamhet inom grund
skolan. På stadsb iblioteket under
söker man f n om man ändå skulle 
kunna behalla arbetsplatsbiblio
teken i nuvarande omfattning ge
nom att facket ställer upp med 
lokala ombud, som skulle kunna 
ta över en del av det praktiska ar
betet . Detta är i och för sig posi
tivt att föroättra samarbetet med 
fackföreningarna, men beklagligt 
att det sker under hotet om even
tuell nerdragning! 

Under samtalet på Å&R fram
kastades förslaget att bok om bu
den skulle kunna få villkor lik
nande en facklig förtroendemans, 
d v s göra visst arbete för biblio
teket på arbetstid, något som 
Å&R :s personalchef ansåg som 
fullt tänkbart. 
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ljugarbänken 
Hyran går ständigt upp . 
Vad ska ni göra åt det? 

o 
i~ JA 

L~~nart 'Ryd~ (m) 

Satsa n:zer på enplansrillor och 
kärnkraft. Det är ju flerfamiljs
husen med oljeeldning som åläggs 
de högsta hyreshöjningarna. 

f;. , i 
)~: 

Sverker Oredsson (fp) 

Hyrorna kan bemästras genom att 
vi bygger mindre varigenom det 
blir färre kvadratmeter lägenhet 
per medborgare . .. 

Nils Arne Andersson (c) 

Vi får dela Lund och ~verlåta 
dom dyra tomtkostnaderna till 
stadsborna. 

o ~ 1'~ .. -.a 
Birger Rehn (s) 

Som gammal socialdemokrat 
accepterar jag alla försämringar 
bara rätt regering sitter vid mak
ten. 

e . 

. 

Jnpgerd Göransson (s) 

J11g u ttalar mig in te om jag inte 
får bli oppositionsråd. För övrigt 
ser jag det som en prickning att 
ni ställer just den frågan till mig. 

sjuksköterskor 
mot kärnvapen 

Vi är några sjuksköterskor i Lund 
som tidigare i höst skickade in en 
insändare till vår facktidning, för 
att se om det fanns något intresse 
för att bilda en sjuksköterskeföre
ning mot kärnvapen. Då vi fick så
dant gensvar på vår insändare 
kommer vi att bilda .en förening. 
Den kommer att bildas den 20 l Il 
i föreläsningssal l på sjukhuset. 
Om du önskar ytterligare informa
tion står undertecknad gärna till 
tjä~. 

EvaAndersson 
046/14 51 54 

sjuksköterskornas appell har vi 
publicerat på sidan 3 i detta num
mer. 

SKÅNES FOLKBLAD var nam
net på den kommunistiska tid
ningen i vår provins enligt uppgift 
i medlemsboken från 1923. 
Vem vet något om den här tid
ningen? 
Varifrån den utgavs? 
Hur länge den fanns? 
Om det var en veckotidning? 
Och annat av in tres se. 

Meddela i så fall 
Henry Lindbergs stiftelse 
Box 218 
291 23 Kristianstad. 

Lennart Johansson 

Veckans prickning 
går till Lunds arbetarkommuns 
styrelse som inte längre vill ha 
ordförandeposter i nämnder med 
motiveringen att man vill driv·a 'en 
ren socialdemokratisk opposi
tionspolitik. Detta är att 'blanda 
bort korten. Chansen att driva en 
oppositionspolitik mot de borger
liga blocket ökar givetvis om man 
har en stark ställning i nämnderna 

Nej , orsaken tili sossarnas sväng
ning är en annan. Borgarna har 
ställt ultimatum: antingen alla 
nämndordförande till borgerlig
heten eller endast ett oppositi
onsråd till sap! Och i valet mellan 
tryggad anställning för en av top
parna och politiska inflytande
poster har sossarna alltså valt 
det första . 

En liten prickning går till vpk 
som ännu inte gett besked om 
man föredrar en socialdemokra
tisk nämndordförande framför en 
borgerlig. Genom denna segdrag
ning (som är orsakad av att vpk 
velat ha politiska samtal med sap 
och miljöpartiet) kan nu sossarna 
använda vpk:s outtalade stöd som 
ett argument för sin svängning. 

Red. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUMJ 

Möte om situationen i 
Palestina 
Lördagen den 13 no vem ber kl 
10.30 på cirkelrum 3, stadsbibl. 

Gert Andersson, Palestinagruppen 
i Lund, inleder om situationen i 
Mellanöstern. 
Ann-Sofie Arvidsson berättar om 
sin vistelse i flyktingläger i Södra 
Libanon. 
Arr. : V pk Skånes internationella 
utskott. 

Moderata ungdomar 
hemsöker Lund 
Lunds stad har drabbats av ännu 
en »ära». MUF - moderaternas 
ungdomsförbund - har riksstäm
ma i Lund 18-21/ Il. Och gissa 
var! Mycket riktigt , på Grand Ho
tell! Antalet ombud är .bara 
100, politiken är ju inte så viktig. 
Det sociala mås te dock ha sitt. 
Man har ju dock valt Grand! För
bundsstyrelse och gäster utgör yt
terligare ett hundratal deltagare. 

Nr 77 
F rån industrisamhälle till tjänste
samhälle. 

här nu! 

Domenico Mario Nutij Socialism 
på jorden. 
Lennart Schönj Det förstenade 
kapitalet. Det svenska industri
samhällets kris i historiskt pers
pektiv. 
Bo Rothsteinj Folkhemmets för
verkligande eller den nya Leviat
hari? 
Gunnar Persson/ Anti-Friedman. 
Agneta Krusej Den offentliga sek
torn. 
Lars lngelstam j Debatt. Försvar 
för den socialdemokratiska uto
pin. Politisk kommentar. 

Finns på Akademibokhandeln el
ler direkt från ZENIT. Sätt in 15:
på pg 55 65 22-1. Prenumeration 
6 nr 75:-. 

ZENIT,BOX 1156, 221 05 LUND 

VPK :S SÖNDAGSSKOL A: »Den 
socialdemokratiska modellen>>, in
ledare Tarcisio Bommarco. Sö 14 
nov. kl 19, lokale n, Bredg. 28. 

BLASORKESTERN repeterar sö 
14/11 kl 19 på Pa!aestra. Ta m ed 
alla note r. OBS! Bleckblåsare som 
vill specialträna kommer redan kl 
18. 
BLASORKESTERNS internat ä r 
helgen 27/28:e. Anmäl dig till 01· 
le, Pelle eller Bengt. 

M E RC U R l USteatern ger >>5 kal· 
dens sorger äro inga, ,)) , Stadsbibl. 
hörsal fra 12/11 kl 19.30. 
LÖRDAG d:o men kl 15. 
SÖNDAG d:o men kl 19.30. 
»BIOTEKNIK - .. . i människans 
tjänst)) , före\äsn . av Bo Mattiason , 
stadsbibl. hörsa l, sö 14/11 kl 16. 
REMOTE- CONTROL, danspro
gram från London. K V :s teater· 
studio, Mårtenstorget 5, sö 14 / 11 
kl 19. 
KU :s internationella utskott har 
möte m å 15/11 kl 19 på lokalen. 
Disk ussion om KU:s internatio
nella reso lut ion. 
STADSDELSGRUPP N ORR har 
stadsdelsmöte to 25/11 k l 19 och 
studiecirkel o m 3:e v ägen kl 20, 
partilok alen Skarpskyttev. 2 C , i 
källaren. 
VPK l F, träning på Lerbäckssko· 
lan, !ö 20/11 kl 16. 
FREDsKOMMITTEN arrangerar 
on 17/11 ett möt e med Kent 
Lindqvist om v apenutveckling och 
världsmotsättningar . Avd. f. freds· 
och konfliktforskning, Magle St. 
Kyrkagata 12 B . 
PIONJÄRER! Sö 21/11 träffas 
pionjärer, föräldrar och ledare kl 
10-14 på Vpk:s partilokal, Bredg. 
28. Planering, m ålning och knyt· 
kalas. l ris tf n 11 85 91, Birgitta 
tfn 14 51 85. 
KU-LUND h ar årsmöte !ö 20/11 
kl 1 O, Svarvarestugan, L :a Tvärg. 
16 . Appellmöte på Mårtenstorget 
kl 11. JÖRN SVENSSON deltar. 
KU-LUND har årsmötesfest !ö 20 
nov kl 19.30 hemma hos Lars 
Jacobsen, Uardav. 28B. Knytkalas 
för medlemmar och sympat isörer. 

konvnuniatlsk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte m å 15/11 kl 
19.30, partilokalen, Bredg. 28. 
Lunds kommuns budget. 

~I!CIIDBUDET l 
Denna veckas redaktionsutskott 
utgjordes av Finn Hagberg, Olle 
Teleman och Anders Emilson. 

N ästa veckas kontaktredaktörer: 
Finn Hagberg tfn 12 90 98, och 
Olle Teleman tfn, 12 88 80. 
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