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Blått öga. • • 
en. De politiska aspekterna på de 
personliga problemen får man dri
va i respektive parti eller grupp. 

Kvinnocentrums kvävning 
Tidigare var Kvinnocentrum en
samt om att sköta krisjouren . Men 
i höstas utvidgades jouren till att 
omfat ta även Fredrika Bremer
fö rbundet , SKV och representant
er från alla sex partierna. Den ny
bildade föreningen vann legitimi
tet och fick bidrag av kommunen 
på 40 000 kronor. Detta har dess
värre kommit att betyda Kvinno
centrum s kvävning då kommunens 
bidrag dit enbart gällde krisjour
verksamheten. 

Jourarbetet 
Förutom en representant från var
dera ett tiotal organisationer har 
föreningen även enskilda med
lemmar. Det blir tillsammans ett 
fem tiotal medlemmar varav ett tio
tal är aktiva i jouren. 

Jourarbetet är fördelat på fyra 
arbetsgrupper som två och två al
ternerar varannan måndag respek
tive onsdag.Det är öppet tre tim
mar per gång och i snitt två sam tal 
per kväll brukar man få. Till arbe-

Nu har kommunen äntligen 
beslutat sig för att skaffa sig 
lite mer insyn i sina egna b o 
lag. 
Det gäller först och främst Lunds 
Kommuns Fastighetsbolag LKF, 
som är ganska stort , men också 
t ex Fastighetsbolaget Färgaren 
och ParkeringsbolageL Alla är av 
kommunen ägda företag . Tidigare 
har kommunstyrelsen utsett en re
presentant för kommunen , och 
denna har sedan gått på bolags
stämman för respektive företag . 
Det har ibland varit svårt att få 
upplysningar. Efter beslutet .. i 
kommunfullmäktige kan nu !stal
let varje kommunfullmäktigeleda
mot _gå på bolagsstämmorna. 

Ar det Malmös svindlande 
aff<irer som spökar? 

tet i jouren kommer att följa upp •---------- ---tidigare kontakter genom att vara r 

När en människa i k ris vänder 
sig utå t fö r att söka hjälp, 
vart vänder h on sig då? Till 
den professionella vården eller 
till n ågot annat och t ill vad då? 
Föreningen Krisjour för kvinnor i 
Lund erbjuder något som varken 
tillhör den offentliga sektorns 
professionella vård eller den pri
vata med släkt, vänner och gran
nar. Det är något annat, något 
nytt, spontant framvuxet ur 
kvinnorörelsen. 

Vilka kvinnor går till krisjour
en? Är det då kvinnor som annars 
inte skulle ha sökt hjälp? Det är 

svårt att svara på, men i så fall ut
gör krisjouren en sorts tredje väg i 
förhållande till kuratorn i den of
fentliga sektorn och vänninan i 
den privata. 

Aldrig registrering 
Utmärkande för kvinnojouren är 
att arbetet är ideellt och bygger 
på solidaritet mellan kvinnor. Det 
är en sorts länkverksamhet fast 
begränsad till den akuta fasen. Hit 
kan vilken kvinna som helst kom 
ma med vilket problem som helst. 
Man möter en medmänniska som 
är där för att lyssna och slussa vi
dare, men som aldrig registrerar 

med på rättegångar, stötta i för
hållande till socialförvaltningen 
mm. 

En medmänniska 
VB har talat med Monica Lund
quist och Gunlög Stenfelt. Gunlög 
har den dubbla erfarenheten att 
vara kurator i den professionella 
vården och icke-professionell med
människa i jouren. Monica kom
mer från Kvinnocentrum men har 
inget vårdyrke . 

- Kvalifikationerna för en ku
rator är ju utbildningen och en ex
am en men för att sätta sig i jouren 
ska man mer ha ~ått igenom något 
själv och vara sa pass fardig med 
det att man orkar lyssna och följa 
med, vilket självklart inte betyder 
att man måste ha blivit misshand
lad eller våld tagen. 

- Det är skönt att få vara 
människa i jouren och kanske är 
det så att den erfarenheten berikar 

forrs på sid 2 

Maratongympa igen 
På lördag är det igen dags för 
maratongymnastik i Gerdahallen. 
Från kl 09 till 17 kan man varJe 
jämt klocksla9 hoppa in och pröva 
något eller nagra av de program 
som Lugi :s gympaledare har att 
erbjuda. Det är också möjligt att 
hålla på hela dagen, men det re
kommenderas inte av Forenmgen 
för Lätt Livsföring. Förra årets 
rekord i långgympa ligger på 7 
timmar och det kan alltså, rent 
teoretiskt, förbättras med ytterii
o-are en timme. 
"' Antalet gymnaster slår i år alla 
rekord och ledarana är glada. 
Mindre nöjd är vaktmästaren som 
får ställa ut hinkar, som samlar 
upp den kcndens som droppar 
från taket. Nu står i alla fall ett 
par stora fläktar utanför ingången 
i väntan på snar montermg. 

Gammal gymnast 

Extra kommunmöte i Vpk Lund om kommundelsnämnder i Lund 
Torsdagen l mars kl 19.00 på Svarvarestugan Lilla Tvärgatan 



Luft i 
bostadsdebatten 

.Bostadskön i Lund är lång, på se
nare tid har det emellertid antytts 
att den skulle innehälla mycket 
laft. Dett3. på grund av att intres
set för nyproduktion av bostads
rätter i centrum är relativt svalt. 
Anledningen till detta faktum 
torde gå att finna i de höga pri
serna som de här lägenheterna be
tingar. Luften finns nog mera i de 
bostadssökandes plånböcker än i 
själva kön. 

Dylika fenomen av minskad 
efterfrågan på olika typer av ser
vice hänger helt klart ihop med 
priset på den. Ett ytterligare ex
empel på detta är Slaffanstorps 
kommun, där det tidvis varit svårt 
att fä beläggning på barnstugorna 
eftersom den höga taxan gjorde 
att det inte lönade sig att arbeta. 

Men för att återvända till bo· 
stadsrätterna i Lund , så finns det 
eit stort sug efter dessa. Resulta
tet har blivit rena fantasipriser, en 
4 :a på Gunnesbo i radhus har på 
ett år stigit från l O 000 till 
115 000 kr. Nu är Gunnesbo ändå 
inte det område där priserna ligger 
högst, utan här leder centrum 
klart. Mellan 200 000 och 
300 000 måste man lägga upp för 
att köpa en begagnad bostadsrätt 
i centrala Lund . D_, som inte har 
råd m ed sådana priser, och vilka 
har det?, får söka sig till Norra 
Fäladen eller Linero. Här sker allt
så en tydlig segregering i boendet 
efter kapitalstyrka . 

En annan otrevlig effekt av 
bostadsrättshandeln är att många 
helt uppenbart försöker rida eko
nomiskt på andra människors be
hov av lägenheter. I Bryggeriet 
försökte t. ex. personer sälja sina 
lägenheter för höga priser utan att 
själva ha bott i lägenheten och ba
ra haft kontrakt på den i någon 
månad . En förhoppning, om än en 
svag sådan , får sättas till den 
skärpta reavinstbeskattningen vid 
försäljning av bostadsrätter. · Lund 
har dock det problemet att här 
finns innevånare som kan betala 
höga priser - därför går även en 
dyr bostadsrätt att sälja. 

Men behovet av bostadsrätter 
och hyreslägenheter i Lund är 
stort även hos dem som har liten 
inkomst. För dessa måste det kän
nas hopplöst att se priserna på bå
de nya och gam la bostadsrät ter i 
kommunen. Det är ju vansinne att 
bygga lägenheter som är så dyra 
att de som behöver dem inte har 
råd att bo där. Detta minskar ju 
inte den reella kön. Nej, det enda 
raka är att satsa på billigare boen
de, men för att uppnå detta krävs 
statliga insatser. Kommunalt vore 
en höjning av bostadsbidragen av 
godo. Detta får dock inte gå till, 
som socialdemokraterna har före
slagit, en tidsbegränsad höjning 
endast i nyproduktionen , utan 
måste gä lla permanent i hela bo
stadsbeståndet. 

För, boendet är ett av våra 
grundläggande behov, men snart 
vet vi ju in te hur hyran ska beta
las. 

Magasinet rivs? 
Stadsplanen för Pålsjö Ängar, 
dvs området bakom Sparta , 
återremitterades till kommun
styrelsen vid förra veckans 
kommunfullmäktige . 
Förslag fanns att besluta om stads· 
planen , dvs fastställa bl a forskar· 
byns utsträckning och Draeos och 
Gambros expansionsutrymmen. 
Nu är emellertid inte avtalet mel
lan kommunen och den stiftelse 
som driver forskarbyn fardigt, och 
en majoritet ville avvakta detta av-

stagnation 
Kommunfullmäktige antog 
förra torsdagen den s k barn
omsorgsplanen för de ko m
mande fyra åren, alltså 1984-
88. 
Planens ambitionsnivå är låg. Ef
ter 1986 sker ingen som helst ut
byggnad av barnomsorgen och 
1988 kan man förutse en brist på 
mellan l 500 och 2 000 daghems
platser i Lund. Ett annat område 

Slokhatt? 
Om det hade varit så att Rolf 
Nilson hade hatt någon hatt så inte 
hade det varit en sådan hatt som 
VB utrustade honom med i före
gående nummer. Det kanske är en 
reformistisk slokhatt man satt på 
hans huvud? Själv tycker jag nog 

tal innan marken lovades bort. 
Det var främ st socialdemokrater 
och Vpk som ville vänta. 

Däremot antogs stadsplanen 
för Norrtull och Paradiset. Det är 
kvarteret där Socialhögskolan lig
ger , alltså på Bredgatans östra 
sida. Här ville Vpk sätta en q
märkning på det s k Magasinet, 
som ligger precis ovanför Social
högskolan, men fick en stor ma· 
joritet emot sig. Det är nu mycket 
troligt att Magasinet kommer att 
rivas. 

där man också släpar efter är fri
tidshemmen. Alldeles bortsett 
från att det fmns för få fritids
hemsplatser, särskilt för något äld
re skolbarn, prutade borgarna bort 
sommaröppethållandet av fritids
hemmen från och med i sommar. 
Detta drabbar naturligtvis de som 
är kvar i stan under sommaren, 
mest arbetar- och/eller invandrar
barn. 

att Nilson mer liknar en spansk 
caballero. 

En slokhatt passar för övrigt 
inte så bra till en Fjällrävenjacka 
eller den brunakti~a ulste! man på 
lördagarna kan fa se pa torget. 
Kubb passar bäst till detta senare 
plagg. 

Ellen 

Inför 8:e mars 

Den 8 :e mars är det interna
tionella kvinnodagen. Inför 
den arrangerar 8 :e mars
kommitten fyra möten. 
27/2 kl 19.00 Holmbergssalen 

Folkets Hus 
Norrna Rae : långfilm om 
ett kvinnoporträtt i syd
statsmiljö. 

28/2 kl 19.00 Velourpappor en 
fara eller tillgång: Margot 
Bengtsson talar på Cafe' 
Ariman. 

1/3 Det starka könet en film 
om kvinnomisshandel. Fö
reningen Krisjour för kvin· 
nor i Lund berättar om sin 
verksamhet. Diskussion 
Holmbergssalen, Folkets 
Hus kll9.30 

3/3 Arbetsmöte inför 8 :e mars
flrand et P.å Kvinnocentrum 
lokaler Ö Mårtensg JO kl 
10-14. Titta gärna in och 
hjälp till en stund. 

8/3 Fackeltåg. Samling kl 18 
på Stortorget . Därefter 
samling j stadshallen där 
Anna Bexell, Maria Lind
ström, Jenny Ljunghill mfl 
medverkar. 
Sång musik kaffe etc. 

Blått öga .. . 
forts från sid l 

mitt arbete som kurator , där det 
först gäller att formalisera män
niskan till patient innan sam talet 
kan bölja. (Gunlög) 

Blått öga 
- Krisjouren har kommit att 

profileras kring misshandel men 
man kan ringa om allt. De flesta 
är förvärvsarbetande kvinnor i 30-
40 årsåldern. 

Kvinnor som lever i misshandel 
tvingas skära av allt fler kontakter 
för att skydda sin hemlighet. Blir 
de tagna tar de skuldbördan på sig 
och stannar skamsna hemma i stäl
let för att gå ut med sitt blåa öga 
och säga "titta vad den jäveln har 
gjort!". 

- De blir fruktansvärt ensam
ma och till vem ska de vända sig? 
Vännerna har de förlorat eller al
drig haft och arbetskamraterna 
vågar de inte visa sig för. Och i 
förhållande till socialförvaltningen 
är de rädda att förlora sitt barn. 

-- De kvinnor som vänder sig 
till oss har ändå en viss förrn åga 
att agera. I och med att problemet 
formuleras för någon utom stående 
har man tagit itu med det och för
ändringen har böljat. 

Flera 
- Det finns så mycket vi skul

le kunna göra om vi var flera , inte 
minst på informationssidan. Vård
skolan, Socialhögskolan och Socio
logiska institutionen har böljat 
höra av sig med studiegrupper 
som kommer och intervjuar. Och 
ju fler vi är dessto fler kvällar or
kar vi ha öppet. 

Du som vill arbeta i föreningen 
kontakta Gunlög Stenfelt 13 82 74 
eller Monica Lundquist 12 61 32 ! 
Och du som behöver kontakt med 
Krisjouren är välkommen att ringa 
måndag och onsdag kl 19-21 på 
telefon 12 19 60. 

KG 



statsmakterna 
och friheten 
I Veckobla~et nr 3/84 efterlyser 
signaturen f H mer politisk debatt. 
Det är lätt att instämma. l dessa 
högervindarnas tidevarv behövs 
mer än någonsin visioner från 
vänster. Jag håller också helt med 
01!1 att det är dags att vi frigör oss 
fran auktonteternas förlamning 
och bOrJar tänka självständigt. 

, De exempel f'H tar upp , synen 
pa staten och produktivkrafternas 
utveckling, passar utmärkt som ut
gangspunkt för en sådan debatt. 
Det fmm nämligen. som jag ser 
det , ett klart samband mellan 
statsmakt, teknologi och politisk 
Ideologi. 

l dagens debatt framstar hö
gern som frihetlig, offensiv, tek
mkbejakandc och positiv till pri
va.ta Imtlativ. Vänstern uppfattas 
daremot som statsapparatens för
svarsact vokat. Vi intar en defen
siv hå!lnin~ till angreppen mot 
~en. offentliga sektorn . Sam tidigt 
ar VI som regel skeptiska till silväl 
ny te.knik som alla fonner av pri
vat foretagsam het. l många fråg
or har VI bhv1t konservativa med
an högern blivit radikal. Vict'en yt
lig betraktelse kan det verka para
doxalt. Om .man försöker tränga 
under ytan ar det emellertid inte 
sä konstigt. 

Högern har traditionellt varit 
anhängare av en stark statsmakt. 
l den egentliga betydelsen av ord
et: Dvs som ett redskap för den 
harskande klassen att behålla och 
utvidga sin makt över de för
tryckta massorna. För det behövs 
en stark stat bestående av militär 
polis och andra repressiva organ: 
Det som utgor statens kärna. 

l takt med att det gamla bon
desam häll et både geografiskt och 
socialt slogs ·sönder, blev statsap
paraten tvungen att ta över allt 
fler av detta samhälles funktioner. 
ll;led arbetarröre}sens hjälp har en 
lang rad civila ataganden knutits 
till den offentliga sektorn. Utbild 
ning, sjukvård och socialförsäk
nngar för att nämna några tunga 
poster. Till statens egentliga re
pressiva funktioner har man såle
des kopplat allt fler sociala upp
gifter, den s k valfardspolitiken. 

Det som förvirrar i debatten 
om den offentliga sektorn är att 
man inte skiljer mellan dessa 
funktioner. Gör man det ska man 
finna att högern fortfarande är 
den ivrigaste försvararen av den 
eg~~~iga statsapparaten (polis, 
mil1tar, kungalms mm). Det man 
bekämpar är statens sociala åta
ganden. 

Då böljar vi känna igen vår 
g~mla hoger. Man vill rusta upp 
valdsapparaten och avrusta de 
sociala institutionerna. Bort med 
skyddsnäten . Den utslagne ska 
slas ut och den starke ska skyddas . 

Socialdarwinismen i modern skep
nad. l sm P?hllska demagogi spel
ar man pa vanhga människors 
sunda fö rakt för staten. I själva 
verket vill man rusta upp och för
starka dess kärna. Detta dubbel
spel kom mer sällan fram i debatt
en. 

Men vänstern då0 Är det inte 
rätt att. försvara den offentliga 
sektorn 1 dessa knst1der? Personli
&~n tycker jag det är självklart att 
torsvara välfardspolitiken . Sam tid
igt måste vi ständigt gå till angrepp 
mot statens repressiva funktioner. 
Jag tycker inte längre vi ska ställa 
upp på borgerlighetens förenklade 
schem a om offentlig och privat 
sektor . Bägge sektorerna inne
håller både positiva och negativa 
fenomen. Samma hierarkiska 
maktstruktur finns i båda system 
e~. Maktfu~lkoTJ1lighet och mygel 
pa toppmva . Fortryck , hets och 
utslagning i botten. 

Det finns inga grundläggande 
gemensamma mtressen mellan ett 
priv.at dagis som ägs och styrs av 
forald rarna själva och ett som 
drivs i direkt vinstintresse av Elec
trolux eller andra multinationella 
föret~g. Mellan företagsledningar
na pa det pnvata Electrolux och 
Televerket, SJ och andra statliga 
bolag finns däremot en klar värd
erin~smässig gemenskap. Den 
kapitalistiska marknadsekonomins 
förvridna människosyn genomsyr
ar 1 dag allt !ler offentliga inrätt
mngar. Enhgt Riksrevisionsverkets 
direktiv ska även universiteten 
framgent fu ngera som dotterbolag 
med resultatansvar under UHÅ.
koncernen. 

Vår politik får således inte fix
eras vid begreppen privat och of
fentli~, utan den måste gå ut på 
att !osa upp och avskaffa alla 
m~ktstrukturer varhelst de u p p
star. 

Här kommer koppli'ngen till 
teknologin. Vår intuitiva skepsis 
mot ny teknik är förståelig mot 
en. hi.stonsk bakgrund. Fast jag 
SJalv ar tekniker har jag svart att 
dela den teknikoptimism som grip
er omknng s1g 1 sam hället. Makt 
och teknologi har gått som siames
iska tvillingar genom civilisation
ens historia. 

Militarismen har varit och är 
alltjämt motorn i den tekniska 
utvecklingen . Den har haft en hel 
del positiva spin-off effekter för 
den civila sektorn, men de destruk
tiva krafterna har alltid dominerat 
utvecklingen. Det förklarar t ex 
varför vi har kärnkraft i stä llet för 
S()l- och vindenergi. Vi får aldrig 
forfallao till ren tek!likfientlighet, 
men maste alltid Ifragasätta syftet 
med en ny teknologi. Utifrån 
denna skepsis kan vi forn1a en mer 
offensiv ·teknikpolitik . 

Lars-Ake Mikaelsson 

o 
Lundapubliken kan se dans i alla 
dess former på Lilla Teatern 
Sandgatan 14 från den 28/2 tid 
cte.n 4/3. Samtliga föreställningar 
boiJar kl 19 .30. Pa tisdagen in-

. leder K V:s danse/ever, Guido 
Catalan och dansgruppen Ur Ba
lans som består av Gunnel Erberth 
och Carin Dackman. Ur Balans 
dansar till musik av Gösta Lem
pert, Jan-Erik Ström och Roland 
Eliass on. Det blir således jazz-dans, 
afrokubansk folkdans samt experi
mentell dans, inspirerad av Rudolf 
Labans teorier om dans och rör
else. 

På onsdag och torsdag gäst
spelar dansgruppen S vängrum från 
Stockholm. Dessutom kommer 
Viveka Tunek och Erik Rosen
krantz att framföra tonsatta dik
ter från Sydamerika . 

På fredagen kommer "Nikes 

ÄCKLIGA 
SMASTREBRAR 
För~kta inte. minnet av dystra 
skolar som dnvkraft i politiken -
reflexiOn med anledning av pole
miken mellan signaturerna "Luci
fer" och "Vpk Lund". Mycket 
fmns att säga om styrelsens leda
re, men mej gladde det i alla fall 
att den aktualiserade vänsterns 
och Vpks krav "Bort med bety
gen". 

Det är sannerligen inget oppor
tunt krav 1 dag när skolministern 
hukar sej i vredesstormen mot den 

döttrar " , även de från Stockholm 
at! visa ett dansprogram som be: 
star av flera korta danser. Greta 
Lmdholm , känd koreograf och 
dansare, framför samma afton 
"Minne" som är ett växelspel 
mellan dans och musik.Jörgen 
Andersson har gjort musiken . 

Lordagen ägnas åt afrikansk 
dans. KV:s danselever dansar un
der ledning av Mame Niang som 
kommer från SenegaL Segou Ca
mara leder och accompanjerar till
sammans med andra musiker från 
Gumea Conacru dansgruppen Be
mankan. 

Även på söndagen bjuds det på 
utomeuropeisk dans. Lena Pers
son dansar Kathakali. En dansform 
från södra Indien. Ett fantastiskt 
tillf:ille att se dans en hel vecka! 
Men beställ biljetter! Teatern är 
liten och platserna få. Tel: 12 51 
01 

s k .h östtenn in sin tagningen. Den 
opmw~en forflyttar mej i minnet 
till avgangsklasserna i det mellan
svenska läroverket, där så många 
av. kamr~terna läste så ögonen 
blodde, påheJade av de sämre ele
menten bland lärare och föräldrar 
för att krångla sej in på spärrad~ 
utbildningar. 

Det var förfarligt att uppleva 
och lika förfarligt lär det vara på 
skolorna i dag. Vaije urvalssystem 
(lottning, hårfarg eller nedärvda 
privilegier) måste vara bättre än 
betyg. 

Inte vet jag mycket om lön
tagarfonder, men allt som går 
emot borgarna i en fråga de själ
va anser som så viktig är bra. Jag 
vet annu mmdre om hösttermins
intagning, men allt som retar da
gens äckliga småstrebrar måste 
vara i grunden riktigt. 

Eller hur, KU? 
Gunnar Sandin 
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Från Ljugarbänken 

V i frågar v~ra komm unalpolit i · 
ker : 
- Vad anser n i egent ligen om det 
här att bygga p å den goda jorden? 

Birger Rehn (s) 
- Den lilla rest av bondeklassen 
som vi socialdemokrater lämnat 
kvar borde närmast fridlysas och 
alltid blir det väl någon jordplätt 
över för det ändamålet. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U JN!D 

Kjell Dahlström (mp) 
-Vårt alternativ är att det varken 
ska byggas på god eller dålig jord, 
utan på normaljord. 

Födde 

Myra är född . 
Christina Starklint och Micke 
Grön berg. 
Stockholm den 12 februari. 

Barnvakt 

Lennart Ryde (m) 
- Kapitalismen kan inte låta sig 
hämmas av några jordkockor. 

Plektrum ger sig inte 
Barnvakt behövs 1/3 kl 19 och 
fram at , pga kommunmöte. 
Anna-Sofia Quensel 046-145461 

Ebba L yttkens (fp) 
- 1 väntan på att den ekologiska 
vågen ska däm mas upp får m an 
ligga lågt . 

N i Is-Arne Andersson (c) 
-Vi är visserligen för att den goda 
jorden ska skyddas, men det får 
inte hindra stadens tillväxt. 

acupress 

I Arbetet läser jag att ett bolag vid 
namn Nöjeskompaniet håller på att 
återupprätta Pub Sparta. Med det 
tycks man förstå, att den musik, 
publik och atmosfar, som för
svann från etablissemanget med 
FolkåRock och Plektrum nu är 
på väg tillbaka. Det vore väl 
trevligt, men riktigt sant är det 
nog tyvärr inte. 

Faktum kvarstår (naturligtvis) 
att FolkåRock och Plektrum har 
åkt ut från den lokal som de till
sainmans gjort till ett av de 
bästa musikställena i landet . 

Kan det då in te bli lika bra 
igen med en ny arrangör? 

Efter att ha sett det program 
som kommer att bjudas i vår 
kan jag säga: Vi kommer inte 
att kunna slinka in på en öl 
och lyssna till något i stil med 

Arthur Blythe eller Kenny 
Wheeler som förra våren. 

Nu har ju gudskelov varken 
F åR eller Plektrum ställ t in verk
samheten i väntan på Kul tur
mejeriet. Men nog är det synd 
att vi skall behöva sitta upp
radade på stolar i Konsthallen 
i kväll (24/2) för att lyssna på 
Jukka Tolonen och Coste Apelrea 
nu när de har den goda smaken 
att åter bjuda oss på akustisk 
gi tarnn usik. 

Cecil Taylors solokonsert i 
stadshallen torsdag 1/3 (också 
i Plektrums regi) lämpar sig 
kanske bättre för en miljö utan 
klirr, sorl och spring. Det är in te 
ofta han fram träder nuförtiden 
denne (ex-)avantgardist. Det skall 
bli spännande att höra vad han 
har för sig nuförtiden . 

LS 

Pionjärmöte 
För några veckor sedan träffa

des vi, några föräldrar och fd pion
järledare, för att diskutera om, och 
i så fall hur, man kunde försoka 
blåsa liv i pionjärgruppen i Lund. 

Pionjärerna är VPK :s organisa
tion för barn från ca sju års ålder 
och uppåt. Organisationen åter
uppstod, som så mycket annat 
inom vänstern , i mitten av sjuttio
talet . Här i Lund har man tid
vis haft en del barn och ledare 
med i verksamheten . Men aktivi
teten har gradvis blivit allt mindre 
- under våren 83 fanns en har.dfull 
barn och ledare kvar. Sedan hösten 
83 har ingen verksamhet förekom
mit . 

Nu träffades vi för att se om 
det fanns något sug för att åter
igen sätta igång. 

Alla vi som var där tyckte att 
visst finns det fortfarande ett be
hov av att försöka skapa ett mer 
kollektivt och medvetet alternativ 
för barn. Problemen är som vanligt 
att hitta ledare och finna den 
lämpliga fonn en för verksamheten. 

Ledarproblemet löste vi inte -
vi var dock övverens om att pion
järföräldrar måste delta i planering 

och åtm instone växelvis i verksam
heten . Vi beslutade också att un
der våren sätta igång med aktivi
teter kring temat Nicaragua. 

Lördag 3 mars ska vi alltså ha 
första träffen mellan kl 11 och 14 . 
Iris Nilsson ska visa bilder från 
sitt besök i Nicaragua och berätta 
om sina upplevelser och intryck . 
Vi ska prata om hur barnen har 
det där och vad man kan göra här 
i Sverige för att stödja dem . Me
ningen är att på detta möte kom 
ma överrens om t.ex. vad man kan 
göra konkret , hur ofta vi ska träf
fas osv. 

Vi hoppas att såväl pionjärer, 
blivande pionjärer sam t deras för
äldrar kan komma till mötet. Vi 
ska äta en gemensam lättlunch 
(Knyt) under tiden . 

Under resten av våren är det 
tänkt att vi utöver Nicaraguapro
jektet ska fira l :a Maj, sam t arran
gera någon fonn av varutflykt. 

Så, alla som vill vara med i 
pionjärerna - Kom till mötet 
i K U :s lokal (Bredgatan 28) lördag 
3 mars kl11. 

För pionjärgruppen 
David Edgerton 

SMÄRTGRÄNSEN: Film av Ag
neta Elers-Jarleman BIO 16 på 
stadsbibliotekets hörsal mån 27 
febr kl 18.30 & onsd 29 febr kl 
18.30 

VPK IF: Lerbäcksträning Lö 25 
febr. kl 16. 

BLÅSORKESTERN Nybörjarrep 
18-19 sö Palaestra, Ord rep 19-21 
med tag följande noter 84, l 00 , 
116, 110,98 , 89, 78 , 73 & 39. 
Årsmöte sön 11/3 kl 18.00 på 
Palaestra 
KONSTHALLEN fre 24/2 19.30 
Jukka Tolonen-Coste Apetrea 
Dur och Knoa. 
STADSHALLEN torsd 1/3 19.30 
Cecil Taylor, solopiano 

Kompol har möte den 27 .2. kl 
19.30. Politiskt tema: Skolpoli
tiken j Lund. Inledare skolsty
relserepre~entanterna. OBS! Alla 
skolpolitiskt intresserade VPK are 
och KU:are välkomna. 

~ECKOBLADET 

Denna veckas redaktion: Lars 
Borgström, Lars Nilsson och Lars 
Svensson. 

Kontaktredaktörer : Lars Nilsson 
14 96 14 samt Olle TeiPman 
12 88 80 
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