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Motpol 
Motpol är en tidskrift som inte är så välkänd utanför de medi
cinska kretsarna . Tidningen för en radikal sjukvårdsdebatt och 
vill vara just en motpol till övrig medicinsk information. Motpol 
är väl värd uppmärksamhet av andra än medicinare . 

Som tidskrift har Motpol funnits 
länge. man är inne pa 61 :e ar
gangPn. Tidningen har inte alltid 
varit sjukva rds- och samhällskri
tisk. fran början hette den ~1FT 
(l'vlcdicinska Föreningens Tid
~kr ift) och var en vanlig shtdent
karstidning i Stockholm. MFT 
radikali serades och kritiken mot 
läkemedelsindustrin i slu tet av 
60-talet gjorde att läkemedels
bolagen. med nagra undantag. 
drog in sina annonser i syfte att 
ty~ta tidningen. 

Namnet ändrades till Motpol 
1976 och 1980 bildades före
ningen Motpol för att finansiera 
utgivningen och göra tidningen 
fristaende. 

Kritiken av läkemedelsindu
strin har fortsatt och Motpol 
är aktiv i bojkotten mot Ciba
Geigy , som så lde. och fortfarande 
i U-länder säljer, Enterio-Viofom1 
som orsakade SMON-katastrofen i 
Japan. Nedskärningar inom sjuk
vården, medicin i U-land och 
nya hälso- och sjukvårdslagen är 
ocksa ämnen som behandlas. 

Målsä ttningen för föreningen 
Motpol , och därmed också för 
tidskriften är »att belysa sam ban
den mellan samhällsstruktur, o
hälsa och sjukvårdspolitik i syfte 
att skapa en offensiv hälso- och 
sjukvård». Man vill alltså bryta 
föreställningen om sjukdomar 
som något individuellt som sam
hället inte har del i förrän vi blir 
sjuka. 

Förutom att ge u t tidningen 
ordnar Motpol seminarier och 
studiecirklar. l våras arrangerades 
en konferens i Lund om nedrust
ningen i den offentliga sektorn. I 
Lund samarbetar man med fakul
tetsgruppen i medicin. Under 
våren har hållits en studiecirkel 
om kvinnornas roll i medicinen 
samt olika debatter på sjukhuset. 
Motpol har också givit ut en 
sammanställning av artiklar »Det 
medicinska isberget» som fort
farande finns i några exemplar. 
Eventuellt kommer en bok med 
olika teman ur Motpol. 

Själva tidningen görs av lokal
redaktionerna i Lund, Stockholm , 
Göteborg och Uppsala. Senaste 
numret har Lundaredaktionen 
gjort. Utgivningen bygger på ide-

elit arbete och redaktionerna turas 
om att göra de olika numren . 
Varje redaktion lägger upp arbe
tet på sitt sätt och ibland samar
betar man om ett nummer. Fyra 
gan ger per ar h ar m an »riksredak
tionsmöte» då alla redaktioner 
träffas och diskuterar fram tida 
nummer, teman och policy. Utom 
redaktionerna finns ett antal kon
taktmedlemmar runt om i landet 
som medverkar i tidningsarbeteL 

Motpol är en tidning som kan . 
rekommenderas till alla som är 
intresserade av sjukvårdsdebatt. 
Trots att tidningen är skriven av 
medicinare är den lättbegriplig 
utan besvärande medicinsk jar
gong. 

I Lund säljs Motpol på Bok
höman och man kan fråga efter 
den på biblioteket. En årsprenu
meration kostar 7 S :- . Vill man 
bli medlem kostar det 70:- och då 
får man också tidningen. Mot
polspostgiromär SO 90 lS-4. 

Lundaredaktionen består näs
tan bara av läkare, men man 
ser gärna att annan sjukvårds
personal medverkar. Är du in
tresserad kontakta Ulf .. Ted gård· 
1406S4 eller P-0 Ostergren 
148118. 

Lars Nilsson 

Lösnummerpris l :50 

Geotermisk 
studieresa 
De provborrningar och provpumpningar som gjorts i Lund för 
att undersöka förutsättningarna att i större skala utvinna värme 
ur underjordiskt varmvatten (geotermisk energiutvinning) är nu 
slutförda. Alla prov har gett ett positivt resultat. Anläggningen 
kan nu byggas för att, genom värmepumpsteknik, utvinna värme 
från det underjordiska varmvattnet till fjärrvärmenätet. Utvin
ningen beräknas bli så pass stor att oljebehovet reduceras med 
ungefär 40 000 kbm per år . En inte oväsentlig oljeinbesparing. 

Byggstart 
Styrelsen för Energiverket ligger 
im i startgropen för ett beslut om 
start för byggandet av en an
läggning. Anläggningen skall vara 
klar 198S och värmen kommer att 
tas från det vattenma&asin som 
finns SOO meter under vara fötter. 

Styrelse på studieresa 
För att studera geotermisk energi
u tvinning har Energiverkets styrel
se och några tekniker vari t på en 
två dagars studieresa i Ungern . 
Ungern har en av de mest omfat
tande geotermiska anläggningarna 
i Europa, och har dessutom an
vänt underjordiskt varmvatten 
under många årtionde. Tillgången 
är stor, i stort sett kan man borra 
var som helst i Ungern för att få 
varmvatten. Närmare 600 borrhål 
finns men blott ett 100-tal av 
dessa är i bruk. Temperaturen på 
vattnet är SO -60 grader, medan 
det i Lund blott är 2S grader. 
Däremot befinner sig som regel 
det varma vattenflödet på större 
djup i Ungern än här i Lund. 

Hälsobad 
Sedan lång tid tillbaka har Ungern 
använt underjordiskt varmvatten 
för hälsobad och för behandling 
av reumatiska åkommer. Ett fler
tal sådana större anläggningar 
finns utspridda över landet. Vi 
besökte en sådan i Györ, en stad 
12 mil NV om Budapest. Föru
tom behandlingsbassänger fanns 
också bassänger för utomhusbad . 
Det fanns bassänger 36 och 38 

grader varma för allmänna bad. 
Sådana utomhusbad var g?nska 
vanliga . Bassängerna ·användes 
som träffpunkter. Man satt i vatt
net och pratade bort några tilll
mar och hade det bra. 

Växthus och konservindustri 
De höga oljepriserna har också 
drabbat Ungern, även om man 

köper från Sovjet. För att minska 
sitt oljeberoende har man börjat 
att använda sitt varmvatten till 
andra ändamål : uppvärmning av 
växthus, inom konservindustrin 
och inom livsmedelsindustrin som 
båda förbrukar mycket varmvat
ten. Men utvecklingen går sakta. 
Vi besökte två anläggningar. En 
blomsterodling och ett kollektiv
jordbruk. Båda hade egna värme
anläggningar och oljebehovet hade 
reducerats till nästan noll . Det 
var bara under vin tern , vid topp
belastningar som olja behövde 
användas. 

Lite bostadsuppvärmning 
Om utvinningen av underjor
diskt varmvatten hade vari t 
större skulle det också ha kun
nat användas för bostadsuppvärm
ning. Den stora tillgången tycktes 
leda till att man inte lägger ner 
några större ansträngningar på att 
ta tillvara resursen på ett ratio
nellare sätt. De ungerska tales
männen gjorde dock gällande 
att det blir bättre inom en snar 
framtid. 

Ingen återföring 
Vad som var ännu mindre aktu 
ellt var återföring av upptaget 
varmvatten efter värmeu tvinning. 
Nu släpper man ut förbntkat 
varmvatten i befintliga vatten
drag eller sjöar. Något som skulle 
vara helt otänkbart i vårt land. l 
Lund är det ett absolut krav att 
returnerin& sker även om den del 
energi går at till detta. 
Ungrarna försäkrade dock att stor 
möda läggs ner på att studera de 
negativa miljöeffekterna som kan 
uppstå när det underjordiska vatt
net efter u tvinning släpps u t i na
turen, san1t att vidtaga motåtgär
der. 

EN 



Nu har SAF på allvar börjat spri
da sin »information>> över Lund 
och dess skolor. På Spyken bl.a. 
har man inbjudit Hans Cavalli
Björkrnan på obligatorisk aula
samling. Även frågesporter med 
»informationsbroschyrer» u tf ors 
på lektionstid. Att detta sedan 
inte är obligatoriskt säger sig 
lärarna vara ovetande om och 
om lärarna vill ha motinforma
tion från LO får de fixa det 
sjä lva. V ar har skolans objek
tivitet tagit vägen - har den a 
andra sidan någonsin existerat? 

Vad hade då vi i KU-Lund 
tänkt göra? På skolor, arbets
förmedlingen och på så mänga 
offentliga platser som möjligt 
ska vi sprida vår förträffliga mass
tidning PTV (Politiken Till Vän
ster). Även flygblad, affischer, 
knappar och klistermärken kom
mer att gå ut. Vi ska försöka gö
ra allt vad vi kan för att väcka 
folks uppmärksamhet på det ge
nomskinliga i SAF :s propaganda 
om »fri företagsamhet». I vårt 
monopolkapitalistiska Sveriga är 
småföretagsamheten svår att ly
ckas med - man slås ganska sna
rt u t i den hårda konkurrensen. 

SAF skönmålar företagens 
verksamhet och lovprisar framgå
ngarna - men är det en ren hän
delse att inga arbetare på Tetra 
Pak eller Garnbro fått bli inter
vjuade? Vad tycker de om sin 
situation? Vi i KU-Lund ska för
söka vara en del i kampen mot 
SAF, och den delen blir ur de 
ungas perspektiv. 

Privatisera! 
Här på VB ställer vi oss avvisande 
till många av de förslag som nu 
framförs om privatisering av den 
ena eller andra statliga verksam
heten. Men i ett fall är vi beredda 
att frångå vår linJe och det gäller 
kungahuset. Såsom påpekats åt
njuter detta i vida kretsar en 
sadan popularitet att det mycket 
väl skulle kunna bli ekonomiskt 
sjä lvbärande. Det är helt klart att 
t.ex. drottningen och barnen skul
le kunna försörjas på de inkom
ster som kan erhållas genom dam
pressens fotoreportage och nog 
tror vi att kungen själv skulle 
kunna sponsras av någo t konsor
tium inom storföretagsamheten, 
nagot i samma stil som i segel
haten Sveriges deltagande i 
America Cup härom året. Vi 
skulle inte finna någo t stötande 
i det. Det kan invändas att kunga
huset nu fullgör vissa representa
tiva funktioner t.ex. vid stats
besök, men för den som är lite 
öppen i sinnet finns också här en 
lösning. Kungahusets funktioner, 
t.ex. vid Eriksgator och liknande 
skulle mycket väl kunna läggas 
u t p a entreprenad, vi kan tänka 
oss företag som ABAB som skulle 
kunna jobba fram en god offert. 
Uit inte gamla fördomar stå i 
v'jgen - det statsfinasiella läget 
krRver faktiskt vissa offer. 

Poesin lever, också i politiken. 
Det kan man konstatera vid läs
ningen av den nya socialdemo
kratiska foldern, upplaga 2 milj., 
som jag fick i lördags utanför 
Konsum. Temat är "Nya kvas
tar-nya tag" och att det är 
besvärligt nu, men blir bättre 
sen, och låt oss alla ge Sverige 
en chans. Utvecklad visar fol
dern en svensk flagga, med hav 
och skog , i pastell. Till detta 
har fogats en dikt. Det är bara 
alltför lätt att tänka sig hur 
snacket gick bland copy-kil
larna och traffic-männen på 
ARE Ide 2: 
-Hur fan ska vi nu förmedla 
det här? Jag menar vanliga 
jobbare blir ju förbannade, 
sänkt reallön sam tidigt som 
bolagen simmar i pengar. 
-Vi får ta det på nåt fint sätt, 
lite konstnärligt, vädja till 
idealiteten, offerviljan. 
- Det kan vara skönt att offra 
sig, att lida. Skål, förresten. 
-Ja där har vi det, men hur? Nåt 
Ii tterärt kanske. 
-Ja, Heidenstam och de andra 
pojkarna, heter han inte Viktor 
Rydberg? 
- J ag har det , jag har det. Karin 
Boye, kvinna också, mycket 
känsligt stycke: 
' D en mätta dagen, den är ald
rig störst 
Den bästa dagen är en dag av 
törst 

Nog finns det mål och mening 
i vår färd 
men det är vägen som är mödan 
värd 

Tror ni mig inte så titta själv i 
foldern. Den politiske kåsörens 
fantasi och cynism når bara inte 
upp till verkligheten. "Det är 
vägen som är mödan värd" -jag 
som alltid har trott att det var ett 
internt skämt myntat inom VPK 
Lunds Vandringssektion. 

Ett varningsord 
Nu får vi snart se dem, de kort
håriga sakerna som iför~a lätt
viktskostymer och paletaer ska 
göra gatorna osäkra med sma 
utomparlamentariska metoder 
den 4 :e oktober. Närmaste paral
lellen är väl bondetåget 1914 då 
tillresta odalmän samt förklädda 
grosshandlare och sågverksbaro
ner åstadkom en fo lklig protest
aktion i regi av Sven Hedin. Det 
lär ha varit mycket uppsluppen 
stämning på Operakällaren sen på 
kvällen och Stockholms prosti
tuerade hade högsäsong. 
Som representant för de lite mer 
demonstrationserfarna v1ll Jag gi
vetvis hälsa företagarna varm t väl
komna till politikens centrala 
arena, gatan. Några råd bara. Se 
upp med provokatörer - blir det 
bråk så fatta armkrok och ropa 1 
korus "Lugn, kamrater, lugn,karn
rater" så brukar det ordna sig. 
Allt vi trodde SÄPO om var ju 
sant, som det har börjat visa sig, 
så se upp med okända i svarta 
lågskor av tjänsternodell, v.1lket 
som bekant är det sakraste kanne
tecknet på en infiltratör. Om det 
kommer någon i bil och filmar 
hela demonstrationståget, så 
kommer de inte från SF-journa
len. Den är nerlagd. 

ömma möjligheter 
Men ta också vara på möjlig
heten~a, kamrater. Vem har inte 
funnit sidokamraten i ledet nästan 
oemotståndlig, med håret så där 
fint flygande i den bistra mot
vinden. Det är något sensuellt 
över en bra demonstration och 
så vackert det kan vara när den 
plötsligt framskymtande solen ger 
extra glöd i de röda, förlåt blå, 
fanorna. 

Lunds främste deltagare, dir. 
Annrna på Alfa-Laval, intervjuades 
. påpassligt i Sydsvenska . och be
rättade att han verkligen m te hade 
demonstrerat förr, men nu var det 
dags. J o, precis, om något ligger 

Cyklande k~nder 
Två av stadens köpmannaför
eningar hade inbjudit ~om
munalpolitiker i tisdags t1ll en 
"trafikkväll". Nu, trodde 
man, skulle köpmännen ställa 
kommunalråden mot väggen 
och kräva parkeringshus och 
mer fritt fram för bilismen. 
Ty så lät tongångarna för inte 
så länge sen, när några av de
ras mest högröstade företrä
dare krävde P-hus där SJ buss
station nu ligger. 

Men på trafikkvällen med
verkade några inbjudna exper
ter och vad dessa hade att sä
ga var rätt intressant. Janne 
Sandahl från K-konsult i Stock
holm berättade att det var ett 
allmänt känt fenomen, att när 
man ersätter gatu- eller rivnings
tomtplatser med P-hus, så behövs 
det bara hälften så många platser. 
Resten av kunderna övergår till 
buss eller till att gå och cykla. 
Sandahl menade att det inte i för-

sta han var mer P-platser köp
männen borde kräva, utan istället 
se till att fotgängare och cyklister 
fick "sammanhängande fredade 
stråk" tvärs genom stan, där man 
jnte behöver bli störd av vare sig 
bilar eller bussar eller varandra. 
Köpmännen verkade instämma i 
dessa, för dem lite nya synpunk
ter. 
· Det är ju faktiskt precis vad 
V pk har krävt ända sen vi började 
driva trafikfrågor i Lund och käm
pa för en bilfri innerstad där fot
gängarna har herraväldet. Det är 
helt klart att de senaste lördagar
na har det helt enkelt inte funnits 
plats för några bilar kring Mår
tenstorget, så mycket folk ~r det 
på stan numera, och det ar JU. bra 
att fotgängare och cykl1ster 1dag 
helt enkelt tar makten på gatan. 

Vi får väl se om köpmännen 
har större framgång än Vpk i att 
få igenom det gamla kravet: Gör 
Mårtenstorget till ett Folkets 
Torg! 

en tillräckligt varm t om hjärtat så 
går det att övervinna både blygsel 
och tveksamhet inför det utom
parlamentariska tillvägagångssät
tet, det är också våra erfarenheter. 

Bättre än Vikingaby 
Har ni följt den här debatten om 

ekonomutbildningen i Lund som 
erbjudes plats i Malmö? En märk
lig debatt får man säga. Vad det 
gäller är att ekonomerna har 
tröttnat på Gamla Tvätten, Gamla 
Köket och Gamla Bårhuset och 
allt vad det heter. De vill ha ett 
nytt och representativt hus uppe 
på Tuna, och för att få vad de 
vill har de använt en ev. Malmö
flyttning som utpressn ing mot 
Lund. De tog alltsit kontakt med 
Malmö och frågade vad som 
kunde erbjudas. Malmös kom 
munledning är ju inte bortskämda 
med projekt - det här smäller ju 
högre än när man senast ville 
bygga om en hundrastplats till 
vikingaby - och man ställer upp 
med rejäla lokaler och pengar. r ör 
det far nu Nils Y ngvesson skäll 
och alla möjliga ekonomrepresen
tanter hetsar mot stackars Malmö. 
Men det var alLtså inte Malmös 
ide, de som stod bakom var eko
nomiprofessorerna i Lund . Själv 
tycker jag man bör sy'na ekono
mernas bluff och säga att de gärna 
får flytta till Malmö. Där erbjuds 
till exempel mer av kommersiell 
miljö och företagskon takter, vil
ket påstås vara väsentligt för eko
nomutbildning. För Lund skulle 
vi få en rejäl avlastning på en 
överhettad bostadsmarknad och 
en svår lokalsituation för univer
sitetet. Nu säger diverse företrä
dare för ekonomerna att det 
gäller också den intellektuella 
nivån kring utbildningen . Det 
förstår jag inte. Om ekonomerna 
flyttar till Malmö så stiger väl den 
intellektuella nivån på båda dessa 
orter, vilket måste vara bra för 
alla berörda? 

Lucifer 

Framtidsseminarium 
Hur ställer sig Vpk i frågor 
där arbetstillfällen ställs mot 
miljökrav och det behövs ett 
klart stä llningstagande? 

I dagspolitiken måste Vpk ta 
ställning till konkreta fall och för 
att kunna göra detta måste partiet 

. bättre u !veckla en långsiktig stra
tegi. Hur den skulle se u t disku te
ra des livligt bland 30 deltagare i 
Vpk Skånes framtidsseminarium i 
Skanör nu i helgen. 

Kamrater från SF i Danmark 
hade mycket erfarenheter att dela 
med sig av kring temat maten
livsmedelsproduktionen -miljön. 
Ett andra huvudtema var skogen. 
Den svenska skogsproduktionen 
har ett erda övergripande mål, det 
att få fram virke till massaindu
strin, och i det syftet kan nu skån
ska bönder få bidrag till att skövla 
lövskogen och plantera gran. 

Stormen gjorde att många små 
flyttfåglar väntade med att kasta 
sig ut från Falsterbonäsets udde. 
Seminariedeltagarna anslöt sig på 
morgonen till fågelskådarna, och 
de senare var inte så många fårre 
än fåglarna. 



Rita Ib:arburu lever 
En representant för den katalanska kommitte'n för solidaritet 
med Uruguays kvinnor, Rosa Maldonado, har besökt Lund. 
Själv tvingades hon fly från Uruguay 1975. Här berättar hon 
om Rita Ibarburu, vars strafftid på åtta år nu gått ut. Man 
fruktar att hon åter kommer att gripas och fängslas som så 
många ~ndra . R0sa Maldonado vill förmå partier och organisa
tioner att utöva pätryckmngu på militärjuntan i Uruguay. 

Den 23 september fyllde Rita 
Ibarburu 68 år. Det innebar att 
hon trots bestialisk tortyr (andra 
offer för den kollektiva tortyren 
har vittnat om den brutala be
handling hon utsattes för; bl a 
slet torterarna bort alla hennes tå
naglar) överlevt 8 år i Punta de 
Rieles, koncentrationslägret för 
kvinnor i Uruguay. Men hon är nu 
svår t märkt av sina lidanden. Hen
nes hjärta och lungor är angripna 
och hon har kvardröjande f<irlam
ningar efter en hjärnblödning. An
då vittnar medfångar om vilket 
stöd hon förrna t t vara för dem, 
också när hon utsatts för konstant 
förföljelse från fångvaktare och 
officerare. 

En viktig fånge 
l snart ett halvsekel har Rita lbar
buru kämpat för demokratin och 
kvinnors rättigheter. Under spans
ka inbördeskriget deltog hon ak
tivt i solidaritetsarbetet för rege
ringssidan och var senare u n der 
lång tid redaktör för en kvinna
tidskrift i Uruguay . Hon var med
arbetare i andra uruguayanska tid
ningar. Självklart ogillades det 
hon skrev av militärdiktaturen 
och 197 5 greps hon och dömdes 
till 8 års fangelse för sina asikter. 

S trafftiden går alltså u t i okto
ber i år. Men många fruktar att 
Rita Ibarburu ska anses för en 
alltför viktig fånge av diktaturen. 
Åtskilliga gånger har det hänt att 
langar, vars strafftid löpt u t, på 
nytt torterats och dömts tilllånga 
straff. 

Stöd för politiska fångar 
Rosa Maldonado som är advokat 
och medlem i samordningskom
mitten för Uruguays kvinnor tala
de sedan klart och konkret och 
med stor kunskap om kvinno
kampens utveckling och om kvin
norna i Uruguay. Hon beskrev den 
katalanska kommittens arbete till 
stöd för de politiska fångarna och 
deras familjer och visade oss som 
ett exempel på detta arbete vy
korten från den kampanj för fri-

het och amnesti för Uruguays 
politiska fångar och flyktingar 
som genomfördes under hösten 
82 och våren 83. 24 länder deltog. 
däribland Paraguay, givetvis utan 
general Stroessners vetskap. Kor
ten sändes av en underjordisk 
kvinnoorganisation. 

Tryck på juntan 
Men Rosa Maldonados viktigaste 
uppgift vid besöket i Sverige har 
vari t att förmå partier och organi
sationer att utöva påtryckningar 
på militärjuntan för att Rita lbar
buru verkligen skall tillåtas lämna 
Punta del Rieles och få en fristad 
i Europa. Rita Ibarburu lever och 
kämpar. Låt inte bödlarna i Uru
guay döda henne! 

Under oktober månad genomföres 
en internationell kampanj för att 
tä Rita Ibarburo frigiven. Som ett 
led i denna kampanj kommer 
Föreningen Uruguay i Lund att 
ta kontakt med kvinnor som re
presenterar olika partier, orga
nisationer och verksamheter och 
be dem underteckna tre brev, som 
kräver att Rita Ibarburu släpps 
fri. Breven kommer att sändas 
till regimen i Uruguay, till led
ningen för fangelset Punta de 
Rieles och till den in tema tio-
nella juristkommissionen 
Buenos Aires. 

Ulla Hansson 

Facket i 12 länder 

Idag fredag disputerar sociologen 
Anders Kjellberg från Lund på sin 
avhandling »Facklig organisering i 
12 länder». Verket ingår i ett stör
re tvärvetenskapligt projekt under 
ledning av Göran Therborn, kallat 
»Sverige under socialdemokratin 
1932 till -76». Det är främst för 
tjänstemännen som bilden skjiljer 
sig i ett internationellt perspek
tiv. 

-Ett förbund som SIF som 
organiserar vitt skilda yrkesgrup
per inom samma industri är unikt 
i världen, säger Anders Kjellberg. 
Den höga organisationsgraden 
bland arbetare och tjänstemän sä
tter också Sverige i en särställning. 

- Tjänstemännen kopierade på 
30-talet det mönster som redan 
fanns på arbetsmarknaden, dvs 

bildandet av egna fackförbund 
och centralorganisationer, inrätt
andet av klubbar och förhandlin
gar med en välorganiserad arbets
givare. 

Just klubbarna som decentrali
serad och centralorganisationerna 
som centraliserad form är svensk 
fackförenings styrka. I andra län
der är arbetsplatsklubbarna mer 
eller mindre förekommande, i 
USA t ex fick offentliganställda 
inte lov att organisera sig över
huvudtaget förrän på 60-talet. 
Anders Kjellberg menar att graden 
av organiserin& är symptomatisk 
för styrkeförhallandena i länder
na för övrigt. Så ökar t ex den 
fackliga aktiviteten i Italien sedan 
strejkerna på 6 0-talet. 

Cajsa Carren/Grupp 5 

Trollispappa svarar 
Ja, Anders Sannerstedt har all
deles rätt i att frågan om föräldra
rnedverkan ständigt tycks åter
komma inom VPK. Kanske beror 
det på att det ledande VPK-skik
tet har en annan åsikt än de van
liga medlemmarna och sympati
sörerna. Inom parentes känner jag 
faktiskt ingen VPK :are som är 
negativ till föräldrarnedverkan a 
la Trollis. Och jag känner många 
yPK -sympatisörer. 
Ar det inte snart tid att leva upp 
till de föresatser som VPK gav ut
tryck för i sitt remissvar till barn
omsorgsplanen 1980-84 och låta 
den praktiska politiken bättre 
överensstämma med teorin? 

Som A.S. mycket riktigt påpe
kar blev Trollis ett ärende i so
cialnämnden. En ledande byrå
krat på socialförvaltningen tyckte 
nämligen att vår verksamhet inte 
kunde få fortsätta. Trollismodel
len var gubevars in te ini tierad av 
förvaltningen utan av föräldrarna 
själva. Socialförvaltningen hade 
dessutom en egen försöksverk
samhet på Skrållan och Gröngö
lingen som vi tydligen in te fick 
konkurrera med. Jag kan instäm
ma i VPK:s kritik av den verksam
heten. Den arbetsplikt under var
dagarna som finns där, innebär att 
inte alla föräldrar kan delta. 
Vidare har jag en känsla av att 
föräldrarna blir "det femte hjulet 
under vagnen". Något reellt in
flytande är det inte frågan om. 
Trollismodellen, även om den 
inte är perfekt beroende på bris
tande stöd från förvaltning och 
politiker, innebär däremot att 
de föräldrar som vill också kan 
vara med. Planeringen av verksam
heten, underhåll av lokalen, mat
lagning och städning sker på 
kvällstid eller på helgerna. Vårt in
flytande är dessutom reellt, efter
som Trollis inte skulle kunna exis
tera utan vår medverkan. 

Att A.S. fått uppfattningen att 
vi vill ha en verksamhet med 
arbetsplikt typ Skrållan/Grön
gölingen är inte alls konstigt. Vi 
fick nämligen veta av Christer 
Wessfeldt på förvaltningen att 
kommunens egen modell eller ett 
privat dagis var de enda alternativ 
som kunde komma ifråga. A.S . 
säger att han rätt väl känner till 
Trollis. Då borde han också veta 
att vi under alla år kämpat för 
Trollismodellen. Ingen av oss 
föräldrar vill göra Trollis till 

ett privat dagis. Vi tycker att 
verklig föräldrarnedverkan borde 
kunna finnas även inom den kom
munal barnomsorgen. 

VPK har röstat för att barnen på 
T rallis an tingen skall splittras 
upp i 3 familjedaggrupper eller 
övergå till ett lägenhetsdaghem 
utan föreskriven föräldramedver
kan. Det första alternativet är av 
mänskliga skäl helt oacceptabelt 
för oss föräldrar. Att låta våra 
barn förlora sina närmaste vänner 
kan vi inte tolerera. Vad beträf
far det andra alternativet kan man 
naturligtvis på ett vanligt dagis 
försöka få inflytande över verk
samheten som A.S. föreslår. Om 
det ska lyckas beror på om alla 
föräldrar är intresserade och om 
personalen och förvaltningen till
låter dylika experiment. I prakti
ken kan både VPK och jag 
konstatera att sådan medverkan i 
stort sett inte existerar fastän 
möjligheten teoretiskt sett före
ligger. Det.är vackra ord av A.S . 
när han säger att alla ska engagera 
sig i barnens dagis. Verkligheten 
är dock en annan, och ska vi vara 
realistiska så. vet vi båda att dessa 
tankar bara är rosenröda dröm
mar. Därför vill vi att föräldra
rnedverkan ska vara inskriven i 
statuterna för Trollis så att intres
serade föräldrar kan söka sig dit. 
J ag är annars rädd för att Trollis 
snart blir ett lägenhetsdagis utan 
något föräldrainflytande överhu
vudtaget. 
Några konkreta frågor vill jag 
ställa till VPK: 
l. Varför vill VPK inte u tvärder a 

T rallis snart l 0-åriga erfarenhet 
av föräldramedverkan, när man 
för andra gången på ett par år 
gått med på att utreda Skrål
lan/Gröngölingen? TroBis har 
ju en modell som borde till
tala VPK eftersom alla för
äldrar kan vara med. 

2. Vad har VPK gjort konkret för 
att stödja föräldrarnedverkan 
på dagis och i skolan i Lund? 
Vill man överhuvudtaget stödja 
en sådan verksamhet i prakti
ken? 

3. Kan vi räkna med VPK:s stöd i 
vår fortsatta kamp? Vågar VPK 
ställa sig bakom iden att Trollis 
på försök blir ett dagis med för
äldramedverkan? 

4. Vilka invändningar har VPK 
gentemot Trollis? Jag menar då 
inte praktiska problem såsom 
att den lägenhet vi för närva
rande lyckats få tag på inte 
godkänts. Sådana problem 
torde ganska lätt kunna över
vinnas om politikerna hade den 
rätta viljan. Skulle verksamhe
ten övergå till familjedaggrup
per i våra hem finns dessutom i 
stort sett inga krav som helst på 
miljön, varken för barn eller 
personal. Dubbelmoral, eller 
hur? 

Tomas Bryngelsson 
pappa till två Trollisbam 
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Företagsbesök 
VPK:s kommunalpolitiker har 
varit på arbetsplatsbesök på 
olika lundaföretag bl.a. 
Alfa-Laval. 
Måndagen den 19 september be· 
sökte fvra kommunalpolitiker 
från VPK Lund Alfa-Laval. 
Metallklubbens ordförande och 
SIF-klubbens ordförande hälsade 
välkommen och berättade om 
företaget och dess organisation. 
Produktionen i Lund är organi
serad i fyra resultatenheter, vilket 
har lett till vissa störningar i 
relationen företag-fack. Företaget 
har svårigheter att inse att Metall 
och SIF har vardera en klubb 
fastän företaget är organiserat i 
fyra resultatenheter. Så följde en 
visning av· plattvärmeväxlarverk
staden där vi fick beskåda platt
framställnin'g och packnings
klistring vilket är ganska tempo
betonade jobb. Monteringsarbetet 
däremot är aningen mer växlings
rikt. Trots en tilltalande kaffe
hörna i mitten av fabriken ver
kade nog arbetsmiljön inte särle
des högklassig. Men självklart 
arbetar facket för förbättring-

Nr 81 ute nu ." · · 

ar. Vi fick även bese plåtverk
staden och maskinverkstaden 
innan vi bjöds på gott kaffe och 
aoda bullar i matsalen där vi pre
~enterades ytterligare upplysning
ar om företaget. 60 arbetstill
fallen har försvunnit på senare tid , 
dock utan att någon avskedats. 
Bl.a. har pumptillverkningen flyt
tats till Danmark. Förhandlingar 
har pågått om anställning av ung
domar. Facken ser det som myc
ket väsentligt att se till att ung
domar bereds jobb. Men jobben 
ska vara meningsfulla och inte bli 
ett sätt för företaget att skaffa 
billig arbetskraft för att ersätta 
ordinarie nödvändiga tjänster. 
Ordförandena för de båda fack
klubbarna tyckte det var väldigt 
positivt att VPK går u t och ser 
hur man har det i industrin . Vi 
knöt alltså bra kontakter med 
klubbarna på Alfa-Laval till nytta 
för framtiden och vårt politiska 
arbete. Det kan tilläggas att Metall 
har 500 medlemmar och SIF ca 
650 medlemmar på Alfa-Laval i 
Lund. 

Stig Nilsson 
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Nyttiga småting 
Armbandsur, pennknivar och fick
lampor är nyttiga och praktiska 
småting som är mer eller mmdre 
självklara för oss. I ett land som 
Nicaragua är de det inte trots att 
de kanske behövs ännu bättre där 
- ficklampor är viktiga i ett land 
där den subtropiska skymningen 
faller snabbt och gatubelysningen 
är nästintill obefintlig. 

Ett par personer från Lund 
ska snart åka till Nicaragua och 
ta med sej en kappsäck med just 
pen.nknivar, ur (gamla hederliga 
·med visare och . urverk) samt (m
te alltför stora) ficklampor. Har 
du något att a vs tå? Läm n a i så fall 
till Vpk-lokalen senast den 13.10. 
Ytterligare upplysningar av Inga
Lena Nadel, tel147837. 

Kunglig fisk 
Häromveckan läste vi i huvudstads
pressen att regeringen serverade 
kungen sillbullar till lunch! Vi har 
väl haft på känn att C-G är en folk
lig monark. Att regeringen äter 
husmanskost anser vi som en själv
klarhet i dessa spartider. 

Sillen har länge levt i skymun
dan och ansetts för fattigmat Nu 
har den emellertid fått sin upprät
telse och VB som alltid är med 
där det händer ger här ett bidrag 
för att ytterligare popularisera sil
len. Vi tänkte oss lertallrikasill 
och till det behövs : 
4 urvattnade stora sillfile'er 
2 rödlökar 
lite grovt rågmjöl (eller ströbröd) 
2 dl grädde 

·smör 

Hacka löken och koka den i 
smör en liten stund. Dela varje 
file' tvärs över i två delar. Lägg 
ihop dem med löken emellan och 
fast ihop paketen med tandpetare 
snett igenom. Doppa i grovt råg
mjöl och lägg paketen intill var
andra på ett eldfast fat smort med 
mycket smör. 

In med
0
det i mitteln i medel

varm (220 ) ugn. Efter 25 min 
öppnar man och häller den ljum
ma grädden över sillen. Efter tio 
minuter till är det fardigt. Serve
ras med bakad eller kokt potatis 
och kall öl. 

ETT RUM 15/10- 15/11 
är vad jag behöver under en kor
tare studietid vid sociologen
även kollektiv. 
Anders Gullberg 08 - 41 49 33 

K V :s söndagsfö rel äsn i ng sön 2 / 1 O 
»Bra språk - god start för skol 
b arne t>> . Stadsbibl. hörsal kl 16 . 
VPK Öster Möte t om Östra Tor 
ns by uppskju t et till 23/10. 
OKTOBERKAMPANJ Samordni 
ngskommitten för solidaritet med 
Cen tra l amerika har en kampan j i 
oktober: 
Mån 3/1 O Centralamerikakvä l l 
med Margareta G ra pel antz från 
LO och AIC. Folketshus kl19. 
Tars 6 / 1 O El Salvad orkvä ll 
Monik a Zak berattar och visar bil 
der. Folke ts Hus kl 19. 
Fre 7 / 10 Nic a ragu a koncert. 
stads teatern kl 19 entre 30 kr. 
Folk&Rock p å Smålands lär 1 / 10 
Peter H amill Band, Perfekt Alibi 
Sm ålands kl 22. 
KONFERENs om offentliga se k 
torn lä r 8/ 10. Anmälan ti ll distr i · 
ktsexp. senast 3/1 O. 
INDIANSAGOR läses för ba rn 
och vuxna. Lär 1 / 10 kl 12&14, 
sön 2/ 10 kl14&16 på L illa Tea 
tern S andgatan 14. 
BLASORKESTERN spelning i 
morgon lördag k l 11 på Mårtens
torget, appellmöte. V i spel ar nr 1, 
2,8,9,11, 12,14,17,23,28,29 ,34, 
53, 74, 75. 
Repeti t ion sön för nybörjare och 
äld re ork.medl. kl 19-21 p å 
Pal aestra. T a med bruksrepertoa
ren. 
VANDRINGSSEKTIONEN . Av
resa från Lund C l ö 1 / 1 O kl 13. 13. 
KU :s INTERNATIONELLA 
G R UPP h ar temamöte p å m ån dag 
den 3/10 kl 19 p å lokalen . 
Gunnar Stensson talar om ))solida
ritetsrörelsens utveckling i Sverige 
under 60- och 70-talen>>. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL har möte m ån 3 okt 
kl 19.00. OBS TIDEN! Först 
gemensam diskussion med styrel 
sen om fortsättningen av kampan
jen mot arbets lösheten. D ärefter 
har kompol :s k vi n nor eget 
möte kl 20. 
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av Lars Bergström, Kristina 
Lanthen och Lars Nilsson. 
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