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Fredagen den 4 november 

N y Västra Ring 
Det nya förslaget på en Västra 
ring, som är tänkt att gå något 
väster om Värpinge, har den för
delen att vägen kommer att ligga 
en bit bort från den nuvarande 
bebyggelsen. 

A andra sidan kommer mycket 
god jord att tas i anspråk, fågel
och fritidslivet kommer att störas 
i Höjeådalen och bilismen dra å t 
sig pengar från mer produktiva 
och människovänliga investering
ar. 

Varför satsar inte kommunen 
i stället energi och pengar på att 
bygga en gång- och cykelväg ut
med Höjeå till Lunds gamla hamn 
i Lomma? 

Hur som helst är det ett gott . 
tecken att nya alternativ börjar 
dyka upp. Det visar att de gam
la var oacceptabla. 

Stöd till seriösa 
småföretagare 
Vpk-Lund kommer att i en 
motion i fullmäktige kräva att 
kommunen gör något för att 
förhindra att fastighetsägare 
tar ut oskäliga hyror av bu
tiksägare . 
Eftersom bruksvärdesprincipen 
inte gäller vid denna typ av hyres
sättning händer det ofta att skru
pellösa fastighetsägare antingen 
knäcker värdefulla småföretag el
ler framtvingar höga varupriser, 
som då givetvis drabbar konsu
menten. 

Jean Sellems galleri och Bok
cafet har på detta vis gått omkull. 
Och det finns exempel på butiker 
som på ett år fått sin hyra tio
dubblad. 

Årsboken genom VB 
Lagom till första maj utkom 

Lund sett från vänster. Det är 
fem te året i rad som VPK Lund · 
ger ut denna utmärkta skrift. 
Den ämnesmässiga bredden är lika 
stor som någonsin. 

Med utgångspunkt från valresul
tatet 1982 konstaterar Bengt
Olle Bengtsson att moderaterna i 
Lund förvisso är starka men egen
tligen »borde» vara starkare. Å. ven 
Veckobladssignaturen Farbror 
Joachim komm er in på lunda
politiken m edan Ann & Thomas 
Schlyter med sina bilder från 

Levande stadskärna 
I motiveringen till motionen skri
ver fullmäktigegruppen bl. a. : 
"En uppenbar risk är att seriöst 
arbetande butiksägare och hant
verkare, särskilt i centrala Lund 
får slå igen. Det kan antingen or: 
saka en mindre levande stads
kärna, eller så kan mindre seri
ösa månglare ta över. stadskärnan 
riskerar att ytterligare kontori
seras. Skälen att ingripa är såle
des många: dels kan fastighets
spekulationen dämpas, varvid ka
pital istället kan överföras till mer 
produktiva investeringar, dels kan 
seriösa affärsinnehavare stödjas på 
mindre seriösas bekostnad. Risken 
för ett mindre levande centrum 
minskas." 

Mårtenstorget tar oss till stadens 
hjärta. Frågan om Västra Ringen 
behandlas av Per Roijer m ed 
Klostergårdens byalag som ut
gångspunkt. Mycket mer finns 
att läsa i årsboken . 

Du kan beställa årsboken &enom 
Veckobladet. Sätt in 22:- pa VB:s 
postgiro 17459 - 9 märkt »Års
boken -83» eller använd bifogade 
inbetalningskort. 

Du kan också beställa gamla 
årsböcker från 1979, 1980 och 
1981 (1982 års upplaga är slut) 
för 12:-/st (ink! porto). 

Lösnummerpris l :50 

Kabel-te-ve-succ~ 
Från början var det ett rent miss
tag, fö rklarligt m ed en ny teknik . 
Kabeltevesystemet i Lund är ju 
dels avsett att ge oss kontinentala 
program , dels att möjliggöra loka
la sändningar. 

Nu var det torsdag och kom
munfullmäktiges möte skulle tele
viseras till stadens t i t tar e. Men 
den mänskliga eller någon annan 
faktor hade varit framme : en kon
takt stod fel och signalerna gick å t 
omvänt håll. 

. _Döm om förvåningen hos fa
miljen Schultze i Hamburg, som 
satt bänkad för att se Jam es Last 
und sein Tanzorchester, när Birger 
Rehn (s) _tonade fram på rutan! 
Ltka bestort blev familjen MUller i 
Rostock - som många andra öst-

. tyskar tittade de på västtysk TV, 
men mte blev det annorlunda när 
de slog på det egna landets kanal. 

Inte är de väl så slängda i sven
ska där i Hamburg och Rostock, 
men det måste ha varit något i 
Birger Rehns gester och utseende 
som fängslade. Samma verkan ha
de Rolf Nilson (vpk) och Ebba 
Lyttkens (fp), och när Larry An
dow (s) visade sej ville (berättas 
det) jublet aldrig ta sJu t. 

Så när felet sent omsider upp
dagades och Margareta Teleman 
(s) bröts mitt i en temperaments
full u Iläggning blev det tidernas 
tit tarstorm i norra Tyskland. Te
lefonväxeln i Nordwestdeutscher 
Rundfunks klagomur gick så varm 
att personalen måste bilda kedj a 
med vattenhmkar, och ridande 
polis fick sä ttas in m o t de rasande 

Folkets bio 
Folkets bio fick välförtjänt en 

Guldbagge vid filmprisu !delningen 
i måndags. I väntan på en Fol
kets bio i Lund bör vi ta för vana 
att åka in till Malmö, närmare be
stämt till Bildhuset på S :t Gert
rudsgatan 4, helt nära stationen. 
Där återfinns som bekant en ny
etablerad Folkets bio. November
programmet börjar med ett verk
ligt ess, nämligen Francesco Rosis 
Tre bröder. Den ges 3-6, 10-13 
och 17-20 november kll9. 

Naturens hämnd blev också 
glädjande nog Guldbagge-belönad. 
Stefan Jarls film om människans 
övergrepp på naturen, med musik 
av Ulf Dageby, kan man se 10-13 
och 17-20 november kl 21.15. 

Den 24/ Il kör man så igån~ 
m ed vietnamesiska filmdagar. Da 
visas såväl spelfilmer, dokumen
tära filmer som tecknade barn
filmer. 

folkm assor som belägrade TV-che
fen s vill a. 

När det blev dags för nästa må
nads sammanträde var det alltså 
ingen tvekan om att programmet 
skulle ut på det internationella nä
tet. Helt opåverkade var inte leda
möterna av den oväntade upp
märksamheten. Sålunda uppträd
de Stig Nilsson (vpk) i en mycket 
sober, kritstrecksrandig kostym, 
och Per Lundgren (s) sög sej ovan
ligt länge kvar i den strålkastarbe
lysta talarstolen. Men så fick han 
också mycke t höga poäng i den 
västtyska idolligan, och program
met slog alla tittarrekord ungefär 
ner till bayerska gränsen. 

J a, det var så det började och 
res ten är allmänt känt. Hur Euro
vi sionen kopplades in , hur full
mäktigemötena å terkom varj e vec
ka och flyttades till bästa sänd
ningstid på lördagkvällarna, hur 
stadshallens smårum förvandlades 
till sminkloger. 

Det är klart att uppmärksam
heten kunde ha sina avigsidor, 
som när Bild-Zeitung toppade löp-

. sedeln med ALLT OM LENNART 
RYDES KÄRLEKSAFFÄRER -
numret fick faktiskt viss. avsä tt
ning även i Lund. Och Andre de 
Richelieu (mp) vägrade i det läng
sta at t lå ta sej dubbas till tyska. 

Men när de tyska turisterna 
vällde in och gav sådana inkom 
ster att uttaxeringen för J 985 
kunde sänkas med fem skattekro
nor - ja då försvann alla å terstå
ende betänkligheter. 

Folklig 
reaktion 

Grr 

Finanskapitalets manövrer blir 
bara värre och värre och bolag 
med egendomliga namn byter ak
tier med varandra så man vet var
ken ut eller in. Men nu tycks änt
ligen en folklig reaktion komma, 
fokuserad kring den senaste affä
ren där Abbornas Kuben med 
vidhängande Monark överlåtes 
till Aritmos. Ja, det tycks till 
och med vara så att det räcker 
att säga bolagets namn för att 
alla ska inse vad som m enas. För 
hu r ska man annars tolka att man 
på husväggar, i portar och t.o .m. 
i offentliga toaletter ser det skri
vet KUBEN, KUBEN med stora 
bokstäver. Sån t gläder en gammal 
rabulist. Än finns det hopp! 
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anse.w., 
Lunds budget 1984 

Hur mycket får jag kvar av lönen? 
Vad kommer dagis , bussresor och 
hyror att kosta nästa år? Har jag 
överhuvud taget någon möjlighet 
att få in mina barn på daghem? 
Svaret på alla dessa frågor får vi i 
slutet på november när kommun
fullmäktige haft sitt budgetmöte. 
Dessutom, och det är kanske ännu 
viktigare, så avgörs hur hög arbets
lösheten kommer att vara. 

Kommunen är en av stadens 
största arbetsplatser och bygger 
man u t så minskar arbetslösheten. 
Skär man ner så ökar den! Detta 
är enkel småskalematematik som 
lätt kommer bort när Sydsvens
kan dränker stan med sin propa
ganda mot kommunalskatten. 

Vi vill inte bagatellisera skat
tefrågan men det finns annat 
som är minst lika vik tigt. Byg
ger man ut kommunens verk
samhet enligt Vpk-Lunds fö rslag 
så får vi minst 25 0 nya jobb i 
kommunen. Det är jobb inom om
sorgen, bra och meningsfulla arbe
ten och särskilda ungdomsarbeten 
med avtalsenlig lön. Dessutom 
skapar ökad kommunal verksam
het nya arbetstillfållen hos de fö
retag som levererar varor och 
tjänster till kommunen. Bara det
ta skulle motivera höjning av 
Lunds låga skatt om det inte gick 
på annat sätt. 

Borgarna vill avgiftsfinansiera 
mer av den kommunala servicen 
och de vill hålla nere kommunalt 
stöd till ekonomiskt svaga grup
per. Det är också ett sätt att ur
holka lönerna. Priser och hyror 
går upp. Även här kan kommunen 
göra en insats i fö rsta hand för 
låg- och medelinkomsttagare. 
Vpk-Lund har i många år käm
pat för hyresstopp i kommunala ' 
bolaget. Det hjälper alla hyresbe
talare. Ökade bostadsbidrag, låg 
barnomsorgs- och hemhjälpstaxa, 
billiga busspriser är andra sätt att 
säkra lönerna. 

I årets budgetarbete har Vpk 
prioriterat jobben och reallöner
na. Det är ett utslag av vår an
svarsfulla och solidariska kommu
nalpolitik. 

Vi kan göra det utan att höja 
skatten och utan att ödelägga 
kommunens ekonomi. Lund har 
så stora ekonomiska reserver att 
de räcker att klara den förbättra
de servicen och de nya jobben un
der 1984. Sedan betalar det mesta 
sig själv genom ökade skatteintäk
ter samtidigt med minskade soci
albidrag och andra kostnader för 
arbetslösheten. 

l skrivbok till Bolivia 

Bolivianska folket behöver skriv
böcker för att kunna lära sig läsa. 
Det pågår en internationell stöd
kampanj : » l Cuaderno para Bo
livia - l skrivbok till Bolivia.>>. 
Skrivböcker kan skickas till »En 
skrivbok till Bolivia.>>, Box 18517, 
200 32 Malmö. KGSU, dvs Kul
turgruppen Sverige - Uruguay 
står bakom. 

Generationsskifte i SKTF 
SKTF i Lund är näst efter 
SKAF det största fackför
bundet inom den kommunala 
sektorn. SKTF organiserar ca 
l 000 tjänstemän, från kontor
ister till chefer. 

Med anledning av att Tapio 
Salonen blivit vald till för
bundets ordförande i Lund 
har vi bett om en intervju. 
Om Tapio kan i korthet sägas , 
att han är utredningssekreter
are p å socialförvaltningen. Är 
ung och ser bra ut. Kommer 
från Landskrona (men gener
na är från Finland). Älskar 
debatter och utredningar. 

Vi träffar honom i hans 
kollektiv. 

Bety der det något att just du 
blivit vald till ordförande? 

- J a, det är nog fråga om ett 
generationsskifte. SKOTF i Lund 
har under de senaste aren genom
gått konflikter rör~nde u~f~mn
ningen av den fackliga politiken, 
både vad gäller innehåll och 
form. 

Vad betyder det? 
- Det har skett förändringar 

på sistone som inneburit att man 
gått från pampvälde till ett brett 
engagemang bland många med
lemmar. Framöver kommer det 
att ske en ytterligare satsning på 
klubbnivån; på det nära fackliga 
arbetet. Den enskilde medlem
men ska få större inflytande, och 
detta i sin tu r förutsätter en större 
öppenhet och bättre information 
inom förbu ndet. 

Vad betyder detta för er mot
part kommunen ? 

- Vi hoppas kunna driva en 
mer offensiv facklig p_olitik. ~K~ , 

Jazz i Lund 
I fredags var det vernissage 

p å konsthallen. En annorlun
da sådan med massor av folk , 
jazi. och dans. Knut Grane , 
maiökonstnär, ställde ut bil
der' från 1967-83 på temat 
»Hot Jazz». 

Utställningen anspelar inte ba
ra på det hot och den våldsamma 
dynamik som ofta uttrycks i den 
nutida musiken och som även 
präglar världssituationen. Knut 
Grane skriver: 

»Varför just jazz? Därför att 
den speglar vårt sekel, maskin
ålderns tidevarv, med stadskultu
rens puls och dynamik men har 
också varit ett uttryck för indi
videns rotlöshet och längtan, för 
ett gemenskapsbehov.» 

Och · visst har Knut Grane 
lyckats bra med sin föresats. 
Med enkla medel - vanna fårger 
och jazzens typiska f orm er och 
sy m baler - för han u t sitt bud
skap. 

Utställningen har ytterligare 
kommit till sin rätt genom att 
den kombinerats dels med en 
utmärkt utställning om »Jazz i 
Skåne» från 30-talet t~ idag, 

liksom andra fack, har unaer ae 
senaste åre~ fun~erat som l?a.ssiva 
nejsägare till svangremspolittken. 
Vi vill driva en självständig linje 
och t ex försöka ge konkreta ex
empel på hur kommunens verk
samhet skall kunna utvecklas. Den 
allmänna sektorn har i krisens 
Sverige blivit en strykpojke och 
det tycker vi är oförtjänt. Vi vill 
ta strid för den service som finns 
och vi vill gärna att den utvecklas 
också. 

Vad gillar du Medbestämman
delagen ? 

- Jag, liksom många i de fack
liga leden, anser att vi hamnar i 
en återvändsgränd. Den beryktade 
"tutan" (arbetsgivaren tutar först 
och kör sedan över facket , red :s 
anm) praktiseras verkligen. Det 
tutas för fullt i kommunens sam
manträdeslokaler! MBL ger infor
mationsrätt för facket men inget 
verkligt medbestämmande. 

dels med ett D -tal jazzkonser
ter, vilka speglar jazzens ~el a 
bredd. Missa inte dessa! Bade 
»Jazz i Skåne»-utställningen och 
konserterna är frukten av ett 
samarbete mellan konsthallen och 
Plektrum, där de· senare med små 
resurser har lyckats åstadkomma 
mycket. 

Sällan har konsthallen varit 
så levande som i fredags kväll. 
Multimediautställningar, gärna i 
samarbete med lokala kulturföre
ningar, borde konsthallen servera 
Lundapublike_n oftar~ och inte 

Ni lär nyligen haft en kon
trovers med persona/förvaltning
en? 

- Det stämmer! Tills vidare 
boykottar vi alla partssammansat
ta organ med personalförvaltning
en. SKAF och SKTF agerar på 
detta sätt för att markera sitt miss
nöje gentemot personaldirektören 
och hans sätt att flagrant non
chalera personalorganisationerna 
i ett aktu el! t tillsä ttningsärende. 

Vad gillar du näringslivets 
kampanj? 

- En sak kan man i alla fall 
lära sig av näringslivet, att i tider 
av stagnation så ska man satsa på 
en utåtriktad information. Här 
har den offentliga sektorn något 
att lära. Vi inom SKTF i Lund 
funderar på att ta initiativet till en 
motsvarande kampanj för den 
kommunala sektorn. 

Å·r kvinnorna aktiva i det fack
liga arbetet? 

- Inte alls till den grad man 
skulle vilja. Det finns ca 7 5% kvin
nor i lundasektionen men bara 
50% i styrelsen och det är ändå 
ett stort framsteg jämfört med för 
några år sedan. 

Har du svårt att kombinera yr
kesrollen med det fa ckliga arbet
et? 

- Nej, för i det fackliga arbet
et tänker jag inte syssla med min 
egen..förval tning. 

Ar du för kommundelsnämn
der? 

- Ja, om de ges bes tämmande
rätt i kommundelarna. Ökad när
het mellan valda och väljare är i 
sig något eftersträvansvärt. Det är 
bra att förvaltningarna decentral
iseras ut till närmiljön. Vårt fack 
kommer aktivt att följa och för
söka påverka detta reformarbete, 
eftersom det berör våra medlem
mar på ett mycket genomgripande 
sätt. 

FH 

bara nägon gäng per ar. Horgama 
i konsthallsnämnden har alltid 
sagt nej till Vpk:s krav på ökat 
anslag till musik- och teater
program. 

Närmast står följande på 
programmet: 

Söndag 6/11 Sven Bergcrantz 
Kvartett - Anki Nilsson kl 13-
15. Fri entre. 
Tisdag 8/11 »Wenn die per
fonnance tantzt>> kl 19.30. 
Entre 35:-. 

Vidare program i kommande VB. 
Mats Nilsson 



Krisens orsaker och följder 
V pk Malmö och ABF arrange
rade i helgen (22- 23 okt) en 
konferens om Ekonomi och 
sysselsättning med syfte att 
u tveckla en Krisstrategi. 
Jörn Svensson inledde med ett 
stort grepp och diskuterade kapi
talets behov av att erövra nya 
marknader, vilket försvårats, vilket 
i sin tur leder till att kapitalet för
söker öka sin kapitalackumulation 
genom kostnadsreduceringar. 
Konsekvenserna blir en arbetar
fientlig politik. Bl a marginali
seras stora grupper, t ex folk i 
tredje världen. Prissystemet sätts 
ur spel - monopolism. Synen på 
staten från borgerligt håll ändras 
från att ha varit positiv till till
växt och till att kräva att staten 
ska hjälpa till med att pressa kost
naderna (sänka lönerna) . Jörn me
nade att staten borde göra mer 
riktade insatser och i samhällets 
egen regi, inte via privata företag. 

strukturell kris 
Peter Dencik pratade om kapital
ismens internationella kris. Det är 
en verklig internationell kris -en 
strukturell kris. 

De arbetslösa miljonerna väller 
fram: 30 miljoner i den kapitalis
tiska världen. 1984 uppgår trolig
en antalet till 20 miljoner bara i 
Västeuropa. 

Peter diskuterade den interna
tionella kapitalismens faser (de 
långa vågorna) och gjorde en 
periodisering från 1800-talets mitt. 
Den sista cykeln sträcker sig från 
1946 - 70 med tillväxt och fr o m 
1971 med nedåtgående trend. 
Och det typiska för den sista 
fasen är att alla stater samtidigt 
går in i den nedåtgående trend
en. 

Kapitalet anklagar arbets-
marknaden för rigiditet (bristande 
rörlighet). Man vill ha fri lönebild
ning. Det handlar konsekvent om 
privata lösningar i stället för kol
lektiva. Den neo-liberala politiken 
vill skära ned den offentliga sek
torn, stärka marknadskrafterna 
och förändra profitrelationerna 
(kostnadsreduceringar). Klyftorna 
kommer att öka med en sådan po
litik - från lön till profit utan att 
vi får fler investeringar. Det värsta, 
menar Peter, är att soLIDARI
TETEN hotas. Att vi kanske ac
cepterar l O % arbetslöshet. Detta 
är en utmaning mot arbetarklas-. 
sen. 

Kvinnaperspektiv 
Tora Friberg vinklade sin inled
ning om den offentliga sektorns 
betydelse från ett kvinnoperspek
tiv. Man kan dela in den offent
liga sektorn i kollektiva (militär, 
polis, offentlig förvaltning) tjänst
er och individuella tjänster (social
vård, hälso- och sjukvård, under
visning). Det är de individuella 
som ökat. Under 70-talet har det 
blivit 535 000 fler offentligan
ställda. 78 % av dem är kvinnor. 
Bland statsanställda är nu 48 % 
kvinnor, bland landstingsanställda 
85 % och bland kommuner 76 %. 
Massor av kvinnor jobbar deltid. 
Men kvinnorna har inte makt och 
inflytande i förhållande till sitt 
antal. 

Den offentliga sektorn har 
medverkat till att skapa en ny livs
form för kvinnor, som innebär att 

egen försörjning och yrkestdentl· 
tet blir alltmer självklart. Fler kvin
nor (90 %) har barn nu, men de 
flesta har bara 1-2 barn. Kon
flikten mellan hemarbete - för
värvsarbete löser många kvin
nor med deltid. (Genomsnitt
ligt jobbar småbarnspapporna mer 
än 40 tim/vecka.) 

Konkurrens 
Det finns ri sk för att män och 
kvinnor kommer att bli hårdare 
konkurrenter inom tjänstesektorn. 
Inom hotell- och restaurang· 
branscherna har männen gjort in
brytningar och kvinnaandelen 
sjunkit. Männen med sina (tek
nik)kunskaper kan bli de som hål
ler sig kvar och också konkurrerar 
ut kvinnor på det som tradition
ellt betecknas som kvinnoområ
den. 

Det är nödvändigt att analys
era hur män resp kvinnor drabbas 
av nedskärningar /besparingar och 
när privata lösningar ställs mot 
kollektiva. 

I en vänsterstrategi måste ar
betets innehåll lyftas fram, men 
det är också nödvändigt att dis
kutera synen på staten - offent
lig sektor och att konkret och 
visionärt utforma en ny roll för 
den offentliga sektorn. 

Utan en aktiv kvinnokamp kan 
kvinnorna bli de stora förlorarna 
i kris-spelet. Det räcker inte med 
att jobba med misshandelsfrågor 
och fredsfrågor. De institution
ella jämställdhetsgrupperna svik
tar alltför lätt när det gäller att 
analysera och driva krav från 
kvinnors synvinkel. 

Reproduktionen 
Herman Schmid (rektor på vpk:s 
kommande folkhögskola) drog i 
"Vänsterns krisstrategi" ut hand
lingskonsekvenser av helgens dis
kussioner. Han markerade sitt his-

lorie-materialistiska betraktelse
sätt och diskuterade framtiden. 

Han utgick ifrån att reproduk
tionen blivit en samhällelig ange· 
lägenhet och att den privata mark
naden inte klarar av kapitalacku
mulationen. Det finns två vägar: 
internationell eller statlig kapi
talackumulation. Detta är egent
ligen vad marxister sagt. 

Herman menar att tjänstesam
hället är på väg (framtidsforskare 
tror att 9 av l O kommer att arbe
ta med tjänsteproduktion). Vad 
det nu är fråga om är en kamp om 
organisationsformerna. Egentligen 
skulle den offentliga sektorn be
höva expandera kraftigt (det finns 
fortfarande t ex en sjukhuskö) . 
Den nuvarande samhälleliga pro· 
duktiansformen sätter emellertid 
stopp (vi kan inte ta ut högre 
skatt etc). 

Kapitalet kommer att ha star
ka in tressen av att bryta sig in or· 
dentligt i tjänstesektorn. 

Församhälleliganden 
Industrin kommer nog att kon
centreras ännu mer - det kan bli 
tal om församhälleliganden. Då 
blir det viktigt med inflytande 
över den industriella produktion
en. En början är att stödja fond
fOrslaget och att utveckla det. 

Vi måste tänka ut en politik 
för den offentliga sektorn. Var
för inte "Befria staten" från 
borgerliga och byråkratiska reg
ler? Vi behöver utveckla en fack
lig kamp för den offentliga sek
torn. Vi behöver fackliga orga
nisationer som utvecklar tjänste
arbetets politiska ekonomi i ter
mer av bytesvärde och bruksvärde 
och som visar att den offentliga 
sektorn är produktiv och mervär
desskapande. Teorierna är ännu så 
länge ofullständiga, men fragment 
finns. 

~it"'.liii -------------

Ekonomiska myter 
På Malmökonferensen talade 
Sven Gra&sman om ekono
mins myter. 
Den konservativa liberala politik
en är mycket skickligt genomförd. 
Det är en intellektuell statskupp 
som genomförts, man har lyckats 
klä de politiska tankarna i eko
nomiska termer. Det ligger en 
kraft i attityder som handlar om 
offentligt - privat, kollektivism 
individualism, manli~t - kvinnligt. 
Under de senaste l O aren har folk 
tappat tron på välf<irdsstaten. 
Arvssynden har ersatts med u t
landsskulden. Det är felaktigt att 
pås tå att krisen är allvarligare i 
Sverige än i andra länder. Men det 
låter ju förfarligt att vi har ett 
budgetunderskott på 90 miljarder. 

Inget västligt land har haft oro-

blem med sin utlandsskuld. Med 
internationella mått mätt har 
Sverige en låg utlandsskuld. Sveri
ges reala tillgångar utomlands är 
högst i världen. Bedrägligt har en
bart skulderna utomlands räknats 
och fordringarna har inte tagits 
med. 

Vårt budgetunderskott är för 
litet. I alla länder har staten större 
utgifter än inkomster och det är 
mycket liten trängsel på den inter
nationella kreditmarknaden. Det 
finns utrymme för upplåning, 
pengar som ska investeras i den 
offentliga sektorn. 

By tesbalansunderskottet är 
lagom stort. Allmänheten tror att 
vi håller på att bli utkonkurrera
de. Våra basnäringar teko , varven 
och gruvindustrin är globala kris
näringar och svårigheterna beror 
alltså inte på den offentlig~_sek-

Maratondebatt 
i fullmäktige 
Årets budgetmöte beräknas 
pågå i ca 3 3 timmar under tre 
dagar. Från onsdagen den 23 
november kl 9 till och med 
fredagen kl 23. Sömn- och 
matraster är inlagda vid lämp
liga tidpunkter och en statio
när fikakontroll finns hela 
tiden . 
Det är alltså ett maratonmöte som 
kommer att ställa stora krav på de 
folkvaldas kondition, men förvis· 
so även på åhörarnas (som tyvärr 
har det handikappet att de är ute
stängda från fikat). 

Åh örarrekord 
V pk IF , i samarbete med VB-re
daktionen, kommer att i maraton
debatten ställa upp med åtmins
tone en åhörare, som ska försöka 
närvara hela tiden: det bör kunna 
bli ett kommunalpolitiskt åhörar
rekord! 

En första rapport är planerad 
att inkomma till VB redan tors
dagen den 24 november. Viktre
gistrering och pulskontroller kom
mer att ske. Likaså ska psyket på 
maratonåhöraren pejlas med hjälp 
av introspektiva metoder. Trän
ingspass är redan genomf<irda och 
vakenhetsträningen testas slutgilt
igt vid genomläsning av budget
materialet. 

Oroande 
En viss risk föreligger att vänner 
av korta tal i fullmäktige ska seg
ra, så att fullmäktige slutar redan 
på torsdag kväll. Om det finns ten
denser i denna riktning, hoppas vi 
att åtminstone vpk-arna tar sig 
samman och lever upp till sitt 
gamla rykte att aldrig låta ett pro
blem förbli obelyst. 

INTE TILL AFRIKA? 
I anslutning till en rapport från 
Vandringssektionens sommartur 
på kontinenten har det berättats 
om sektionens planer att somma
ren 1986 under insparade semes
terveckor vandra från Lund till 
Afrika. Vid en kontrollmätning 
har det nu visat sej att Afrika lig· 
ger avsevärt längre bort än som 
tidigare antagits, varför projektet 
börjar framstå som orealistiskt. 
VB rapporterar längre fram om 
eventuella modifikationet. 

torn! Till fö ljd av en stor ouent
lig sektor med goda utbildningsre
surser är Sverige internationellt 
en ledande industrination. De 
största företagen, exempelvis Asea, 
LM Eriksson Volvo och Atlas 
Copco är vinstgiva?de. ~i har 
världens mest robotiserade mdus
tri och världens högsta datainten
sitet. Sverige har förlorat export
;mdelar vilket alla OECD-Iänder 
gjort. Det är en na~rl!g. process. 
Det är en myt att vt blmt utkon
kurrerade pa den internationella 
expörtmarknade?· Världshan~eln 
är ingen olymptad. Det går mte 
att exportera sig ur krisen, detta 
är inget specifikt svenskt problem. 
Krisen beror inte på att Sverige 
har en för stor offentlig sektor el
ler för höga reallöner! 

Bodil Hansson 
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FONDTAKTIK 
- Det är mitt bestämda in· 

tryck; sa B. härförleden, att me
dan VB för sådär fem år sen skrev 
en massa om politik och ideologi 
så fyller man nu spalterna. med 
matrecept och andra vanatiOner 
på Det Goda U-;et. Vi som tycker 
att det ligger nagot 1 hennes ob
servation måste välkomna en de
batt som den mellan Lucifer och 
Stig Nilsson om Sken och verklig
het i fonddebatten. 

J ag vill deklarera att mina 
sympatier ligger hos Lu..:1fer. Han 
menar ju att det aktuella fondfor
slagets taskiga innehåll inte betY.
der särskilt mycket 1 ett Iage dar 
fonderna i princip har blivit en 
symbo lfråga, och där fondmot
ståndet ytterst står för ett bor
gerligt nedbrytande av ~älfards
sta ten . Därför bör VI rosta for 
fonderna, både av abstrakta skäl 
och för att göra konkreta borgare 
långa i nyllet. Vi bör inte uni!a 
dem någon form av seger 1 den har 
frågan. 

Varken socialdemokraterna el
ler arbetarklassen bryr sej stort 
om våra förslag till radikalisering 
av fonderna. Det enda som ett en
vist fullföljande av dem möjligen 
kan ge oss är ett rent ideologiskt 
samvete. 

Dock vill jag föra in en komp
likation i resonemanget. Vissa om
ständigheter får mej att misstän
ka att det förhållandet att vissa 
ka~rater inom riksdagsgruppen i 
den avgörande omröstningen vill 
stödja det nu ligga~de fondförsl~
get mindre beror pamsi~t ()ID fra
gans symbolvärde an p a angslan 
för att ett nej skulle innebära 
mindre möjligheter att påverka 
den socialdemokratiska dagspoliti
ken. 

Det är ett småskuret synsätt 
som inte heller är bra. Mot det be
hövs en opposition. Vpk Skån~ 
och V pk Lund har kommit att sta 
för en allmän vänsteroppositiOn 1 
partiet och bilden av oss förstärks 
säkert 'av vårt aktuella ställnings
tagande i fondfrågan. 

Låt oss därför fortsätta med 
våra krav på att partiet inte stöder 
det socialdemokratiska fondför
slaget men iåt oss hoppas att man 
inte lyssnar på oss uppe i Stock
holm. 

Gunnar Sandin 

TOLVSKILLINGSSVITEN 1 

Tillfalle att höra tolvskillings
sviten med Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester. På Linera fritidsgård 
13/11 kl 16.30. 
Tedansen bö!jar 15.30. 

MODERNMAT 
FÖRMODERNA 
MÄNNISKOR 
Chokladmousse är mycket gott 
men inte så lätt att laga till - vat
tenbad och så, ni vet. Men nu har 
det inträffat något trevligt. I m~
jeridisken på Domus Lund salufor 
man sedan ett antal dagar belgisk 
chokladmousse på sprejflaska. 

Nu vet jag att somliga rynka! 
på näsan å t spreJflaskor, men da 
ska ni veta att det handlar om den 
nya sorten som inte innehåll~r 
freon u ta n vanlig kvävgas som ar 
helt ofarlig för, ozonskiktet. Lätt
flyktigheten gör visserligen att 
moussen snabbt sjunker ihop -
men den är å andra sidan så god 
att man snabbt äter upp den. Och 
så praktisk 1 

Mejeridisken på Domus, som 
sagt. Och just nu har de dessutom 
extrapris 1 

Farbror Joachim 

AMANDLA 
Den sydafrikanska befrielserö

relsen ANC:s kulturgrupp Aman
dla kommer till stadsteatern i 
Lund tisdag 8 no vem ber .kJ 19. 
Afrikanska dansare , sangare, 
musiker - mot apartheid. Bil
jetter på ABF. 30 :- för vuxna, 
10:- för barn. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 Lt.J~ 

RADIO 
CENTRALAMERIKA 

I närradion på 99,1 Mhz hörs 
varje måndag 17.30-18 och 23 .00-
23 .30 Radio Centralamerika. 
stödkommitten för Centralameri
kas Folk svarar för u !sändningar
na. 

VI LÄSTE I SDS ATT ... 
Vi läste i Sydsvenskan att Dom

kapitlet i Lund har förbjudit en 
familj att döpa sitt barn till 
Junior. På senare tid har kapitlet 
haft många sådana ärenden det 
beror på §34 i den nya namn
lagen. Enligt den skall man inte 
tillåta förnamn som kan väcka an
stö t hos andra, som kan bereda 
obehag för bäraren eller av annan 
anledning är olämpliga. 

Det är en utmärkt paragraf, den 
bör tillämpas retroaktivt. 

Får inte junior heta Junior så 
skall väl Lennart Ryde inte få 
heta Adolf. Jag känner dessutom 
en som gärna vill förbjuda 
Lennart också, men det är av 
andra orsaker. 

Har ni förslag till andra namn 
som bör förbjudas så skicka in 
dem till VB, gärna med en kort 
motivering. 

Vi lovar skicka alla förslag som 
inte strider mot VB:.s program 
vidare till Domkapitlet. Vår vari
ant på gatans parlament om man 
så vill. 

RUNEBORGSPJÄSEN 
TILL LUND 

Den nyskrivna pjäsen »Den 
svarta lappen» av Björn Runeborg 
ger Lunds stadsteater tors 10/11 

· och fre 11/11 kl19.30 1 Rikstea
terns uppsättning. Den handlar 
om en ung man med oviss fram
tid, som plötsligt blir lämna~ en
sam med sin lilla dotter. Det ar en 
surrealistisk komedi om en rebell 
från 70-talets sista år. Vi får följa 
Stefan i hans sökande efter sin 
tillvaro och identitet, hans strä
van att komma in i samhället. 
Stefan har det svårt att ta sig 
själv på allvar. Inte h~ller . kan 
han riktigt ta de otroh~a situa
tioner han hamnar 1 pa allvar. 
Ibland drabbas han av temporär 
blindhet som paradoxalt nog 
sam tidigt gör honom oerhört 
kJarsynt. Den svarta laP,pen bar 
han hela tiden över ena ogat som 
en ploj, ett försvar. 

_J D ' ' 
LITEN LÖRDAGSMUSIK 1Jlir 
det n u på lördag kl 14 1 Grona 
Rummet på stadsbiblioteket med 
Alf Bjerke, altfiol och Conny 
Antonov, piano. Fn entre. . 
BLÅSORKESTERN ingen .~epetl
tion söndag. Glöm eJ Idarod 12-
13 nov! Skiss i nästa VB. Boka 
julfest 17 alt 16 dec. 

KOMPOL måndag 7 nov kl19.3Q 
diskussion med föräldrar pa 
Trollis. Kl 20 Kvinnomöte .. 
Nästa måndag diskuterar VI geo
termi med repr. från energiverk. . 
MOTIONSLOPP Skanneloppet l 
Åstorp sö 6/11. Första start kl_ 10 
7,3 & 17,2 km. Efteranmalan 
möjlig. . 
MUSI K ons 9/11, 19.30. Arkiv
museet: Christopher Henkel och 
Elisabeth Westenholz. Cellosona
ter av Schubert, Brahms och 
Britten. . 
To'rs 10/11 , 19.30 Jazz 1 k'?nst
hallen: Thomas Franek - Hakan 
Broström & Åke Johanssons tno. 
ARGENTINA fred 4 nov kommer 
det en psykolog från Argentina 
som arbetar med ett hjälpcent.ra 
för anhöriga till fängslade och for
svunna till Lund och talar om sm 
verksamhet. Kl 19 på ABF 3 :_e 
vån studiecirkelrum. Arr. Soh; 
dariletsgruppen för Mödrarna pa 
Plaza de Mayo i Lund. 

~ECKOBLADET l 
Denna veckas redaktion: Finn 
Hagberg, Lars Nilsson och Lars 
Nyman. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Finn Hagberg 12 90 98 och Lars 
Nilsson 14 96 14. 
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