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Trångsynt 
skjutbana 
Den segslitna skjutbanefrågan i Lund borde nu kunna komma 
närmare en lösning. Det är givetvis från Malmö som de nya 
djärva ideerna kommer, och Veckobladet föreslår en logisk 
fortsättning. 

7.63 eller 9 millimeter skulle bli 
avsevärt billigare och därtill träff
säkrare. Vad vän tar egen tJigen 
kommunalrådet Ryde, som ju 
dessutom är k.a.pten i intenden
turens reserv, p a. 

Juristfjäsk 

Universitetsrektom kan inte vara 
särskilt glad åt den uppmärk
samhet som rikspressen nu riktar 
mot Lunds Universitet. Förut 
gällde det ett par avhandlingar. Nu 
är det Göran Ravnsborg, juridik
lärare och för inte så länge sedan 
moderat fullmäktigeledamot, för 
närvarande moderat representant 
i kommunrevisionen, som är ute 
och reser i spalterna. 

Ravnsborg har alltså gett en 
norsk miljonär privatundervisning 
i hemmet och som erkänsla fåt t 
en rad skattefria och andra för-

Det är den nya skjutbanan 
som anlagts under jord ute på 
Spillepeng, som är intressant. Man 
gör ett betongrum nere i marken 
för skjutplatsen och ett .:mat för 
målområdet, varefter Je båda 
rummen är förbundna med ett rör 
där skotten kan gi1. Inget buller 
uppe på marken· och låga anlägg
ningskostnader genom att endast 
de nödvändigaste utrymmena be
höver grävas ut. Genom att m3Jl 
skjuter i rör minskar man också 
problemen med rikoschetter och 
grova missar - alla skott hamnar 
i målområdet. 

l I.Jjunggren i Lund 

måner, bl. a. tillgång till en Fiat. 
Men nu påpekas att detta är långt
ifrån nytt. Per Hellsvik, Ravns
borgs kollega och även han med 
ett namn som är välbekant i mo
derata kretsar, fungerade på mot
svarande sätt som privatlärare å t 
Marianne Holmberg, gift med 
Yngve. Det var innan den senare 
hade gjort sig omöjlig i Halmstad, 
utan fortfarande satt som lands
hövding för Hallands län. Minnes
goda personer erinrar sej de frukt
korgar som förärades Hellsvik 
från residenset men även hur han 
blev hämtad till lektionerna i 
tjänstelimousin med privatchauf
för. Det smäller högre än en 
Fiat det, Ravnsborg! 

Två kommentarer : För det 
första tror vi inte att det främst 
var de materiella fördelama som 
fick Hellsvik och Ravnsborg att ge 
sej in i sin hantering. Det fanns sä
kert ett stort mått av osjälviskt 
fjäsk för överklassen och makten. Det å terstår bara att gå vidare 

på den inslagna vägen för Lund. 
Vi tror att kostnaderna skulle 
kunna minskas ytterligare och 
fler fördelar skulle kunna vinnas 
om rördiametern minskades ytter
ligare. I Malmö verkar man köra 
med uppåt en halv meter i diame
ter. En rördiameter på t . ex. 6.5, 

Svenska arbetsköpru-föreningens 
(SA F :s) verkställande direktör, 
Olof Ljunggren, besökte Lund i 
i måndags för att tala på en 
studentafton. När Ljunggren vid 
19-tiden anlände till AF-huset 
fick han ett fmt mottagande. Ett 
fem tontal ungdomar hälsade 
honom med en röd banderoll med 
texten : "Stoppa SAF", en röd 
fana och ett flygblad riktat mot 
SAF:s propaganda. Det var med-

lemmar i Kommunistisk Ungdom 
och Kommunistiska Högskoleför 
bundet som på detta sätt visade 
att vänstern lever och har hälsan, 
näringslivsveckor till trots. 
Efter en stund dök också ett antal 
SSU :are upp med flygblad. Stäm
ningen i SAF -motståndarlägret var 
hjärtlig och munter, medan direk
tör Ljunggren såg lika bister ut 
som han brukar göra i TV. 

För det andra kan olika år
gångar av universitetsrektorer, i 
den här hålan där alla vet all t om 
alla, inte h varit ovetande. Hade 
de verkligen brytt sig om universi
tetets anseende, så hade de agera t 
fcir länge sedan. 

Demonstration mot USA:s intervention i Centralamerika. 
Samlinf! på stortorget kl11.30 lördagen den 15 oktober. 
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Pengar 
eller 
livet 
Näringslivsveckorna har väl ingen i 
Lund kunnat undgå. Förutom att 
den rena annonseringen varit om
fattande har ocksä lokalpressen 
bevakat det hela omsorgsfullt. Af
fischer med program har varit 
uppsatt;;. litet varstans och en 20-
sidig broschyr på glättat papper, 
delvis i 2-fargstryck, har distribu
erats. Bland annat har man varit 
mycket noggrann med att dela ut 
m<~terialet till universitetets insti
tutioner och i det här fallet är det 
alltså nänngslivet som vill tala om 
för universitetet att det i Lund 
föis och växer ideer!?! 

Självklart behövs det en pro
duktionsapparat också i ett socia
listiskt samhälle. Gärna med små 
pr•)duktionsenheter. Det bröd 
som bagaren säljer , den bok som 
finn> på Bokhörnan och den 
gurka bonden torgför är na
turligtvis lovvärda. Om en sådan 
produktionsverksamhet är effek
tiv kräver den få resurser, och ger 
i kapitalistiska termer en vinst, 
som ute.slutande tillfaller ägaren. 
Vinsten borde naturligtvis komma 
alla samhällsmedborgare till del. 

Hela tiden i kampanjmaterialet 
är det företagarna som kommer 
till tals, inte någonstans har man 
intervjuat fackliga företrädare el
ler andra anställda. En intressant 
asymmetri: Företagen betalar 
kampanjen, men bara företagaren 
fiir torgföra sina åsikter, trots att 
det ju .ir de anställda som i stor 
ut•;träckning tjänat ihop företa
gens pengar. Intervjumaterialet är 
inte explicit partipolitiskt, däre
'11 o t gnäller en och annan över de 
många restriktioner och skatter 
som myndigheterna ålägger dem. 
I en inledning talas om det stora 
välstånd vi har i form av samhälls
service av olika slag - om närings
livet klagar på skatterna, vill man 
då att staten ska låna ännu mera 
pengar utomlands? (»Vi måste lå
r.a för att kunna behålla vår höga 
levnadsstandard.») Knappast, man 
vill nog snarare minska det »stora 
offentliga välståndet», även om 
det inte sägs rakt ut. 

Restriktionerna då? En företa
gare: »Myndigheterna borde kun
na ge oss entreprenörer större 
>-vängrum under ansvar.» Men, nog 
är det så att från början fanns det 
inga restriktioner, utan de har ef
terhand tillkommit för att »entre
prenörer» inte tagit sitt ansvar. Ef
tersom en marknadsekonomi sak
nar självsanering måste samhället 
ingripa. Järnfor gärna fallet med 
den fuskande .byggmästaren (VB 
nr 30). 

Vidare säger man att det är 
nödvändigt att näringslivet går 
med vinst. Det är fult att produ
cera en skjorta med förlust, och 
fint att tillverka en med vinst, sägs 
det mellan raderna. Endast en 
skjorta som &år med vinst bidrar 
till vårt välstand heter det, vilket 
är alldeles riktigt - i ett kapitalis
tiskt samhälle! Däremot är det 
klart att skjortan är lika använd
bar (eller snygg för den delen) 

Sken och verklighet 
I den här i Veckobladet ständigt pågående politiska fostrargärningen har vi i dag hunnit till ämnet 
sken och verklighet i politiken. Det är verkligen ingen lätt fråga, och bäst kanske vi kan illustrera 
den genom att se på några praktikfall. 

Hur många? 
I förra veckan var det ett långt 

demonstrationståg i Stockholm 
och frågan har i efterhand upp
stått om hur många deltagare det 
var i det. Nu är det så att det är 
mycket svårt att ange antalet del
tagare i en någorlunda stor de
monstration. Ingen vet det bättre 
än veteranerna i Vpk Lund som 
var med under de åren när antalet 
demonstrationsdeltagare l :a maj 
var en central fråga här i stan. Var 
det V pk-tåget eller var det social
demokraternas som var störst? 
Uppgifter från »erfarna observatö
rer>> korsades med »polisens upp
skattningar» på det mest förvirran
de sätt. Det fanns bara en lösning, 
ansåg man, att faktiskt räkna. Se
dan dess finns det alltid av Vpk 
särskilt utsedda räknare l :a maj i 
Lund som räknar bägge tågen och 
till dessa räknare utses personer 
vars integritet och allmänna san-

oavsett dess kapitalistiska räntabi
litet. För att tala i marxistiskt
ekonomiska termer; den represen
terar alltid samma producerade 
mervärde. Ett tankeexperiment: 
8 miljoner människor behöver en 
viss mängd mat, kläder, bostäder, 
böcker, musik och konst för att 
leva drägligt. Det går åt en viss 
mängd arbete för att producera 
detta. Vi vet att vi klarar av denna 
mängd arbete - det mervärde vi 
prod~:~cerar är tillräcklijlt. ~ör det 
blir JU till och med atrnmstone 
hundratusen arbetslösa över! Ek
vationen går alltså ihop. (Dessu
tom kan man ju alltid rationalise
ra bort en massa onödigt arbete, t. 
ex. nästan all reklam.) Pengar får 
på sin höjd fungera som växlings
enheter. V ar är vinst behovet? 
Väck, ty det är en produkt av det 
kapitalistiska samhället. 

Och detta sägs det absolut ing
enting om i näringslivskampanjen. 

Dingskärlek inte kan sättas i fråga. 
Erfarenheterna från den verk

samheten är många, men den vik
tigaste är att polisens uppskatt
ningar regelmässigt överstiger det 
verkliga antalet med mellan 50 
och 100 procent. Det kan variera 
beroende på polisens grad av sym
pati för evenemanget, men över
skattningen finns där alltid. När 
socialdemokratiska räknare i 
Stockholm finner att antalet del
tagare i nämnda demonstration 
är 27 600 och polisen uppskattar 
antalet till ca 7 5 000 råder det 
alltså inga tvivel om vilket värde 
som är det mest korrekta .. 

Men nu till den mycket in tres
santare frågan om vilken siffra 
som är den intressanta. Svaret på 
den frågan är självfallet 75 000. 
De deltagande kände sig alldeles 
uppenbart som så många och då 
är det det som gäller. Demonstra
tioner är inte i första hand fysiska 

Karl Marx 
I år är det 100 år sedan Karl Marx 
dog. Knappast någon bestrider 
idag den stora roll hans och Fried
rich Engels teori spelat i det för
gångna, men om Marx' ide'ers be
tydelse idag står striden fortfaran
de het. 

Är Marx närvarande i dagens 
kamp för fred, demokrati och so
cial utveckling i västeuropa? Hur 
tillämpas hans teorier i de socialis
tiska länderna? Vilken vägledning· 
kan marxismen ge befrielserörel
serna i tredje världen? 

Kring detta ordnar ABF och 
Arbetarpartiet Kommunisterna 
ett offentligt möte som hålls i 
Folkets Hus, tisdagen den 18 ok
tober kl 19. 00. Inledare blir pro
fessor Pankov från Moskva, och 
därefter blir det frågor och diskus
sion. 

företeelser utan politiska. Att 
komma dragande med siffran 
27 600 är helt enkelt vilseledande 
och resulterar bara i politiska fel
bedömningar. Det är alltså de fik
tiva siffrorna och inte de faktiska 
som ger den bästa bilden av verk
ligheten. 

»F ondfrågan» 
Nu tar vi ett svårare exempel. 

Jag läser i tidningarna att Vpk 
Skåne uttalat sig kritiskt mot so
cialdemokraterna i fondfrågan. 
Kamraterna i Vpk-distriktet anser 
uppenbarligen att det finns en 
fondfråga där man kan ha politis
ka och tekniska synpunkter på 
löntagarfonders konstruktion och 
funktionssätt. Är det då inte så? 

Att det har funnits en fondfrå
ga råder inga tvivel om . Det har 
under en följd av år framlagts för
slag till löntagarfonder som kun
nat kritiseras och berömmas från 
olika utgångspunkter, t. ex. socia
listiska. Sådana synpunkter kan 
också anläggas på det senaste för
slaget och man finner då att det är 
löjligt urvattnat och närmast en 
sorts lätt utvidgade ATP-fonder 
som verkligen inte innebär att de 
arbetande övertar makten över 
produktionsmedlen. Men i dag 
finns det naturligtvis inte någon 
fondfråga om man med det menar 
att den handlar om fonder. Fond
frågan är bara en rubrik för det 
generalangrepp på de positioner 
arbetarrörelsen fackligt och poli
tiskt har uppnått i det här landet 
under det senaste århundradet. 
Bara den mest naive kan tro att 
ett nej till det socialdemokra
tiska fondförslaget betyder det 
det utsäger. Såvitt jag kan förstå 
betyder det t. ex. privatisering av 
skolor och sjukvård, nej till fria 
läroböcker i skolorna, värnande av 
militär- och polismakt, omoriente
ring från höger. Det är en stark rö
relse - nyligen samlade man en 
politisk demonstration med 
75 000 deltagare. Att i ett sådant 
läge kritisera det socialdemokra
tiska fondförslaget från vänster 
tyder på en missuppfattning vad 
det handlar om . Man ska vara för
siktig med historiska para!Jeller, 
men är man litet drastisk skulle 
man kunna säga att det är ungefar 
lika insiktsfullt som att i Tyskland 
i början på 30-talet ägna sina 
krafter å t att be kärn p a t. ex. so
cialdemokratins ideologiska bris
ter. 

Inte alltid så lätt 
Ja, det är inte alltid så lätt i 

politiken - man kan tro att det 
handlar om en sak och så är det i 
verkligheten en annan och man 
kan tro att det är fakta som gäller 
och så är det i stället det politiska 
uttryckets styrka. Därmed var det 
slut på dagens lektion i vår lilla 
lokala politiska brevskola. 

Lucifer 



Föletagspengar 
till kul turen 
Förra onsdagt!n var det allmänt möte i bibliotekets hörsal på 
temat kultur i Lund. 

Det var Kulturstödsnämndens ordförande Hampus Lyttkens 
som hade bjudit in Kulturrådets ordförande Lars Engqvist, samt 
ordförandena i de tre nämnderna för kultur; Bodil Ryde för 
Konsthallsnämnden, Börje Hansson för Biblioteksnämnden och 
Gösta-John Bredberg för Musik- och teaternämnden. Inbjuden 
från näringslivet var Gambrodirektören Göran Svensson. Per 
Blomquist , f d ordförande i kommunfullmäktige, ledde debat
ten. 
Ungefår 25 miljoner kronor är an
slagna till kul tur i Lund. Det är 
runt 4% av budgeten. Räcker 
pengarna och hur ska de använ
das? Tyvärr syntes ingen av Vpks 
nämndrepresentanter till bland 
publiken men väl företrädare för 
den alternativa kulturen. Salen var 
drygt halvsatt och stämningen för
väntansfull. 

Mer pengar 
Lars Engqvist, Kulturrådet, inled
ningstalade allmänt för mer an
slag. l kristider, menade han, be
höver vi mer än någonsin uttolk
are av oro, drömmar och glädje 
men också kartritare, människor 
med ide'er och lösningar. Kultur 
är en del av yttrandefriheten, d;!
mokratin. 

Den yttrandefriheten är käns
lig för ekonomiska konjunkturer, 
men istället för att inte anse sig ha 
råd bör politikerna tvärtom öka 
anslagen som ett instrument att 
bemästra konjunkturerna, menade 
han. 

- Samhället måste garantera 
antalet kartritare! 

- Låt oss företagare stödja 
konsten! menade Gambrodirektö
ren Göran Svensson. J ag håller 
med Lars Engqvist om att kultu
ren får för litet. Är det då inte ut
märkt om företagen upplåter en 
del av vinsten som ett komple
ment till de allmänna medlen? 

Volvo och symfoniorkestern 
Gambrodirektörens utrop blev 
kvällens intressantaste fråga. I Gö
teborg har Volvo ställt sig bakom 
symfoniorkestern där och garan
terar dess ekonomi under fem år. 
Är det en modell i tiden? Vem ska 
betala kulturen, de allm.1nna skat
temedlen eller de pri,ata före
tagen? Och hur? 

- Volvos pengar hotar symfo
niorkesterns självständighet, me
nade Lars Engqvist, och kommun
medlemmarna får ingen möjlighet 
att påverka varaktigheten av stö
det. 

- J ag vill varna utan att fcir 
den skull avvisa privata spensoret , 
fortsatte han. Blåsorkestrarna i de 
gamla brukssamhällena är ett gam
malt gott exempel på företagsstöd 
till kultur, framhöll han vidare. 
Men se upp för om stödet gäller 
de anställdas egna aktiviteter, ar
betsplatsbibliotek och konstnärlig 
utsmyckning på jobbet eller om 
kul tursatsningen är ett led i rekla
men utåt! Se också upp för om 
stödet gäller enskilda evenemang 
eller om det gäller hela institu
tioner! 

Företagspengar och demokra
tisk kontroll 
Gambrodirektören motsatte sig 

livligt detta ifrågasättande av när
ingslivets insatser. 

- Det här ska inte göras till 
någon maktfråga! Det väsentliga 
för människorna i Göteborg är att 
de får höra symfoniorhstern! 
Svar på tal fick han av Ingvar 
Svensson från Musik- och teater
nämnden som menade att direk
tören var välkommen att lämna 
en miljon till hans nämnd, vilket 
skulle sätta insatserna under de
mokratisk kontroll. Marianne Brå
hammar från Konsthallen menade 
också att näringslivspengar var väl
komna på villkor att det blev stöd 
och inte styrande. 

- Vi skall ju vara det icke
kommersiella alternativet! 

Dåligt och bra 
Hampus Lyttkens ville ha svar på 
frågor om vad som var bra och då
ligt i Lund. Bibliotekschef Eliza
beth Ingvar menade att bibliote
ket var väl tillgodosett, medan 
Niklas Fahle'n från Mercuriustea
tern beklagade de höga hyreskost
naderna av stadsteatern . 

- Det är ju en utmärkt scen 
som vi inte har råd att använda! 
Johan Åkesson, universitetets mu
sikledare, framhöll den försämring 
av kulturlivet som nedläggningen 
av bokcafe't och ·galleriet mitte
mot innebar. 

Hur ska vi ha ' t? 
- Ut med Hampus och in med 

fem Julius! menade Gösta-John 
Bredberg, ordförande i Musik- och 
teaternämnden. Det är sån profes
sionalism vi behöver! Bodil Ryde, 
ordförande i Konsthallsnämnden, 
ville ha mindre satsning på de små 
barnen till förmån för pubertets
ungdomarna. På detta svarade 
Margareta Teleman från Kultur
stödsnämnden att det självklart 
skulle satsas på både små och sto
ra barn. 

Hampus Lyttkens själv före
slog samlade kulturdagar som ett 
s&tt att fånga allmänhetens intres
se. Han menade att universitets
ståderna gärna släpade efter med 
kultur som inte hade sitt ursprung 
i studentaktiviteter. Avslutnings
vis sa han att kulturlivet var be
roende av vilka människor det 
fanns och att han denna kväll 
hade väntat sig mer radikal kritik. 

- Ge inte upp! Ta initiativ! 
manade han. 

Chilensk Exilgrupp 
TEMPONUEVO 

21 okt kl 19.00 
Stadsbibl. Hörsal 
Bil j: 20:-
Förköp: FelkoRock 

KG 

studier kring 
ideologisk offensiv 
Partiet har centralt utarbetat ett studiematerial för studier inom par
tiet kring temat .»ideologisk offensiv». Gerzorn skolning skall vi öka 
beredskapen inför den borgerliga offensiven och om möjligt använ
da oss av dessa nyförvärvade kunskaper i den utåtriktade verksam
heten. 

»Hur bemöter vi moderaternas frihetspropaganda ?» 
»Vilka argument har vi mot politiker- och organisationsföraktet?» 
>>Hur ska vi argumentera vad gäller budgetunderskott och svång-

rem~politik?» 
Ar detta frågor även du funderar över, så kom till de 5 studiemö

tena »Ideologisk offensiv». Boka redan nu in nedanstående dagar! 
studiebreven kan köpas för 3 kr st. på parti/oka/en. 

onsdag Studiebrevet »Borgerlig ideo- Eva Wigforss inleder 
2/Jj logi och socialistisk ide kamp». diskussionen. 

onsdag Studiebrevet »Frihet, demo- Joachim Retzlaff in/e-
16/11 krati och socialism». der diskussionen . 

onsdag Studiebrevet »Fred och i1Uer- Ann Schlyter inleder 
30/11 nationell rättvisa». diskussionen. 

onsdag studiebrevet »Kapital, stat Gunnar Stensson in/e-
7!11 och klasskamp». der diskussionen. 

onsdag Studiebrevet » Vägen till Roland Andersson in/e-
14/11 socialism och frigörelse». der diskussionen. 

A lla mötena äger rum 19.30 på Vpk:s parti/oka/, Bredg. 28, 2:a vån . 
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Hur går det för Bokhörnan nu för tiden? 
Omsättningen är för låg, säger Bo Rothstein , 
som VB hittar bakom disken inne på Bok
hörnan, mittemot Spyken ute vid ÖstertulL 
Det kommer helt enkelt för litet folk hit och 
köper sina böcker. 

Enligt våra beräkningar behövs 
det en omsättning på ca. 120 000 
kronor om året för att Bokhörnan 
ska gå runt, fortsätter han. Vi har 
en klar vänsterinriktning på vårt 
tidskriftssortiment och på vårt 
sortiment av facklitteratur, socio
logisk, historisk och annan. l 
Lund finns det bevisligen över 
6 000 människor med vänster
sympatier, för så många röstade 
på Vpk i kommunalvalet. Det 
räcker alltså om var och en av 
dessa kommer till Bokhörnan 
en gång om året och köper en 
billig bok eller tidskrift för att 
vi ska gå ihop . Men så har det in
te varit hittills. 

Kulturtidskrifter 
Bokhörnan har en klar tid

skriftsprofilering - man för söd
ra Sveriges största sortimen t av 
kulturtidskrifter, dessutom spa
rar man osålda nummer. Man 
kan alltså gå till Bokhörnan och 
köpa gamla nummer av det mes
ta som finns i kulturtidskriftsväg. 

På skönlitteratursidan är man 
mindre specialinriktad, utan håller 
ett brett sortiment, både pocket 
och inbundet. Hellre få ex av 
många böcker än många ex av ett 
fåtal är också policy. En policy 
som går stick i stäv med all annan 
bokhandelsfilosofi idag. 

Som exempel på Bokhörnans 
bredd kan följande två tjäna: Gö-

ran Amman och Ingrid Jönsson: 
»Segregation och svensk skola», 
Arkivs (Lund) avhandlingsserie, 
1983, och »Isterband, spickekorv 
och Chorizo», 113 korvrecept 
samlade av Göran Bengtsson m. 
fl ., Signum (Lund), 1980. 

Nytt 
Nya tidskriftsnummer är t. ex. 

Zenit, Cafe EXlSTENS och AB 
(Die Allegorische Bildzeitung) , 
och många på gång. 

»Gå ur bokklubben, gå in i 
Bokhörnan!», slutar Bo. 

Erik Mårtensson 
på galleri 
Den unge, lovande Veckoblads
fotografen Erik Mårtensson, stäl
ler ut bilder från New York på 
Lunds N:~tions Galleri. Fotogra
fierna kom till när Erik gick på 
fotout bildning vid ICP (Inter
national Center of Photography) 
i hjärtat av New York. Vi har ju 
inte mvcket till skyskrapor i Lund 
forutom Blocket, men galleriet på 
Agardhsgatan är i alla fall åt det 
hållet, högst upp på taket, med 
fin utsikt över denna skånska små
stad. 
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222 20 UJND 

Teori och praktik Aaron Mnisi, som arbetar på 
ANC:s kontor i Stockholm 
kommer att tala på ett möte i 
Folkets Hus, Holmbergasalen 
torsdagen den 20 oktober kl 19: 

Antingen 

I helgen samlades represen
tanter från hela landets KHF
organisationer för utveckla de 
riktlinjer till kvinnapolitiskt 
program, som kongressen ef
terlyste i våras . 

Från Lund åkte tre tjejer som 
med friskt mod tog tåget till 
Stockholm. Efter sedvanlig fru-

Di~l~ssionen om Trollis handlar kost och stilla uppvaknande på 
m: om att välja mellan två alterna- Stockl~olms central tog vi pendeln 
tiv . ut tillidylliska Rönninge. 

Det ena är Trollis ' alternativ. Karin Månsson från Vpk:s 
Det inn~bär, att ett. lägenhetsdag- kvinn<~politiska utskott hjälpte 
hem mrattas med fran början fast- oss 1gang, gav oss tips och råd 
lagda riktl.injer för föräldramed- sam t inspiration till att börja ar be-
verkan. Nytillkommen personal tet. Hon önskade oss lycka ttil 
tovtsst hur mänga) och nytillkom- men betonade samtidigt svårighe-
m; barn och föräldrar (gissnings- ten att på så kort tid åstadkomma 
v;~ mmst 6 nya barn) får accepte- ett bra och fullständiut kvinnopo-
ra dessa riktlinjer. litiskt program. o 

. Det . an(lra alternativet, Vpks _Grupparbetet satte igång och 
?Jtt!rnatn-:. ski sserade jag i mitt varje grupp ansvarade för varsin 

sion, god mat, kaffe och bastubad 
avlöste vartannat fram till lägg
dags. _På söndagen skulle grupper
nas forslag sys ihop. Bra och gi
vande diskussioner ledd e fram till 
ett samlat program. De viktigaste 
avsmtten behandlar kvinnan i ut
bildning~n och forskningen. Hur 
redan fran forsta skoldagen flick
or och pojkar blir olika behandla
de och hur dessa skillnader ytter
li~e förstärks på vägen upp till 
hogskol~. Vi ~år utbildningar 
fullstand1gt dommerade av män 
vilka ofta leder till högstatusyr
ken, sam tidigt som en stor andel 
av kvinnorna rekryteras till låg
statusutbildningar. Inom forsk
ning~n märks detta ännu tydliga
re, da endast 25% av forskarna är 
kvinnor. Motsvarande siffra för 
grundutbildningen är 52%. 

Han kommer att tala om situatio
nen i Sydafrika och dess inverkan 
på övriga södra Afrika, och om 
Svenges och svenska företags roll i 
Sydafrika. 

Lunds Afrikagrupp och A BF 
sa marrangerar. 

~"~
t-1~ 

KVINNOCENTRUM$ teater
grupp fram för sin nya pjäs om 
kvinnamisshandel "Maria" på 
L illa Teatern onsd 19/ 10 kl 19.00 

~orra mlagg. Ett lägenhetsdaghem del av programförslaget Diskus-
tmattas utan några i förväg fast- '--------------

BLASO R KESTE RN L atinameri 
kademonstration Iörd kl 11 .3 0 . 
Samling vid Stortorget kl 11.30 . 
Vi spel ar 2, 8, 9 , 11, 12, 17, 28, 
29, 40, 53, 74, 75. 
BLASORKESTERN Nybörjarrep. 
på söndag 16/10 kl 18-19 p å 
Palaestra. O rdin arie rep kl 19-21. 
O ffe n tligt möte med an ledning av 
100-årsminnet av Karl Marx död . 
Inledning av prof. Pankov, 
Moskva. Diskuss ion. Arr. ABF 
och APK. Folkets Hus 18/10 
kl 19. 

lagda riktlinjer fö r hur föräldra
rnedverkan skall gå till . Personal 
och föräldrar får när verksamhe
ten startar gemensam t diskute ra 
och pröva sig fram till samverkans
former som känns riktiga för dem . 

Man kan säga att Trollis' al ter
!la!iv prioriterar dem som nu ingår 
1 frolhs, medan Vpks alternativ 
tar större hänsyn till dem som 
kc> mmer "nya"' till det nya dag
ht'mmet. 

VpY.s förslag innebär där:ör att 
det nya daghemmet startar från 
~cratch , medan Tr~llis ' förslag in
n ~bar att man utgar från det nu 
t;)Xlsterande Trollis. Jag kan förstå 
att man 1 Trollis känner ett starkt 
mo~stånd mot att börja om från 
borjan 1gen (fast man börjar ju in
te om från noll, eftersom man har 
m lang erfarenhet att utgå från). 
Men som parti måste Vpk se till 
tler an bara till dem som finns i 
Trollis. 

Vpks ställningstagande, som 
bygger på en grundlig diskussion i 
det kommunalpolitiska utskottet 
grundar sig på två förhållanden: ' 

För det första menar vi, att 
den centrala frågan för föräldra-

medverkan rör innehållet i dag- l 
hemsverksamheten. Ansvar för lo
kal ~ch med~erkan i matlagning 
ser v.1 som mmdre viktigt; vi tror 
()Cksa. att . många föräldrar gärna 
overlater at daghemmet att svara 
for lokalskötsel och matlagning. 
Vpks _modell ger föräldrarna lika 
stort mflytande över innehållet i 
verks<lJI1heten som Trollis' modell. 

F or det andra är vi övertygade 
om, att föräldrarnedverkan kom
Iller att fungera bättre, om alla 
ar me~ och utformar riktlinjer, på 
hka _villkor. Riktlinjer som är i 
forvag u tarbetade av Trollis kan 
bh svåra att förankra hos nytill
kommande föräldrar och perso
nal. 

Alltså : vi menar att på ett nytt 
daghem bör alla vara med och ut
forma samverkansformerna. Då 
kan man inte låsa fast riktlinjer 
enhgt en spec1ell modell i förväg. 

Anders Sannerstedt 
V pk-ledamot i socialnämnden 

eller 

KRISEN - OCH VÄGEN UR DEN 

Kl 
1000 

10 IS 

11.30 

lJ.OO 

1430 

ltdO 

KONFERENs OM EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING 

PROGRAM 
LÖRDAGES DEN 12'10 SöSO,\G~'>l Dt" 13 lO 

hAPITALIS\I~.SS l"TERr'I.ATIO'EllA KRISI'OLJTIKF" 

KRIS kl 
10.00 GOTt BfN\IIARDSSO\ 

I f~ \OUS II!Rn'R/5 Arbcr~rparknio.l\l'oiUok ur\1-Unel.i 

lnltdrnng \ynunkel 

J(}R\ SVESSSOV 1!.00 TOR-~ l RfRf.RC 
Om konferen~ns syfte och nöd~~l\diJ· t:knolfenthgi<ektomlhe tydel~ 

hetenavattstudcraltap•taMmenskns 
1330 !UNO! 

l'tTERDE.\'CIA 
K aprtah~mens intem~tiOMIIa kns l·UO lltR,\tA\'SC/111/0 

V~nsterns kns!olrategi 

LUO,:CH 
16.30 AL'RT SJOSTR(J\1 

SVE \ G'RASS.WA V Avslutmill 

Ekonomiilsmyter 
11.00 SLUT 

SLUT 

A RRANGöRER ABF OCH VPK-MALMOS FUl.LMA.KTIGEGRUPP 

Programmet utmynnade i flera 
angelägna krav där vi framförallt 
vill betona dessa: 
- att könskvotering prövas på u t
bildningslinjer med stark mans
eller kvinnodominans, 
- att ökade resurser satsas på 
kvinnoforskning, 
- att kvinnor får en minimirepre
sentation i högskolans beslu tsfat
tande och rådgivande organ, 
- att forskare och forskarstude
rande garanteras en inkomst vid 
graviditet och barnledighet, som 
motsvarar medelinkomsttagarens 
sjukpenning. 

Helgen var mycket lärorik och 
ledde fram till ett förhållandevis 
lyckat resultat. 

Men ett program är värdelöst 
u_tan praJ<tis_k handling. Kampen 
for att forbattra kvinnornas ställ
ning måste fortsätta. Ingen socia
lism utan kvinnornas frigörelse ! 

Ingrid Happstadius 

Carla Blev Band, Auditoriet 
Sparta kl 19.30. Fred 14/10. 
Comm ando M Pigg, Smålands 
kl 22. 15/1 o. 
CENTRALAMER I KAKVÄLL 
S ida informerar om Cen t ralame
rika och svensk bistl!ndspolitik. 
Stadsbibl Hörsal 14/ 10 kl 19. 
DEMONSTRATION : Se sid 1. 
Spansk- Latinamerikansk fest 
K V :s teaterstudio, M årtenstorget 
5. Fred 21/10 kl 19.30. 
T eater: C ab are Coo l . Teater 
Gen ique. Lilla Teat ern Fred 
21/10, kl 20.00. 

t-~------u-aK-~a_a_~_·r_z_!~-~~ l !iij =:.J 
Kompol har möte måndagen den 
17 oktober kl 19.30. Först ge
mensam diskussion med styrelsen 
om fortsatt kampanj mot arbets
lösheten. Därefter diskut eras 
Lunds Kommuns budget. 

V ad är hälsoriktig kost? 

sydsvenska sektionen inom 
·svensk Förening för Näringslära 
anordnar paneldebatt onsdagen 
19 oktober kl. 19 i Aulan på 
Lunds lasarett. l panelen ingår 
Ake Bruce, Jan-Ake Gustafsson 
Karl Otto A /y , Elsa Laurell Am~ 
Dahlquist,. Ni1~-Georg Asp, Per 
Arne Ockerman och Tor 
Alla hjärtligt välkomna. Gratis in
träde. 

KOMMUNMÖTE 20 okt. 
studiecirkelrum l, s tads
biblioteket. Huvudfråga: 
Kommundelsnämnder. 
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