
Fredagen den 23 mars 

Ansvarslöst 
kommunalråd 

Det var en otrolig ansvars
löshet, som skolstyrelsens 
ordförande , kommunalrådet 
Nils-Arne Andersson (c) vi
sade prov på i en panelde
batt p å Svaneskolan på tors
dagen. Under fagert tal om 
decentralisering av beslutsfat
tandet avsvor han sig och 
skolstyrelsen på punkt efter 
punkt ansvaret för tillståndet 
i kommunens skolväsende. 

Allvarligast tycker vi nog att 
det var , att han vägrade inse, 
att skolstyrelsen måste skaffa sig 
möj ligheter att styra fördelningen 
av pengarna i grundskolans för
stärkningsresurs. Denna kom till 
för några år sedan för att till en 
del kompensera elever, som av 
sociala och andra skäl har sär
skilt stora svårigheter i skolan. 
statsmakterna ansåg då, att de 
enskilda kommunerna var bäst 
skickade att fördela dessa pengar, 
för Lunds del ca 35 milj, ut till 

rektorsområden , klasser och ele
ver. Nu vet man från omfattande 
undersökningar, att ganska lite 
av dessa pengar verkligen omför
delas. 

Het potatis 
Politiskt är detta naturligtvis 

en het potatis. Om man verkligen 
börjar omfördela pengarna, kan 
det se ut som om man tog resurser 
från t ex Tuna och gav till t ex 

orra Fäladen. Men så är det 
ju inte alls. Tvärtom är det i 
siälva verket så at t barn och deras 
lärare på Tuna idag lägger beslag 
på en hel del pengar, som rätte
ugen enligt nksdagens intentioner 
borde komma elever på Norra 
Fäladen till del. 

Allt detta vet naturligtvis Nils
Arne Andersson, men det tycks 
inte bekymra honom. Louise 
Rhens (m) och Marie Nordströms 
(fp) tystnad får man väl tolka 
som att de är nöjda med sakernas 
nuvarande tillstånd. Men miljö
partiets Kicki Makapagal var kan
ske bara okunnig? 

Herre i eget hus 
Vpk:s Henrik Teleman och 

socialdemokraternas Lars Andrae 
menade båda, att en förändring 
snarast måste komma till stånd. 
Politiskt skulle ju detta bli möj 
ligt , om de fick med sig miljö
partiet. Tekniskt skulle sedan en 
hel del svårigheter fortfarande 
återstå, men de måste skolkans
liet och rektorerna i så fall kunna 
beordras att lösa. Det är hög tid 
för skolstyrelsen att visa, att 
den är herre i eget hus. 

LS 

Lösnummerpris 2 :-

Vad görman 
med dem? 

Fotografen Knut Andreassen, 
som ser ut som dottern här 
ovan fast gladare och rynkig
are, har gjort en spännande 
utställning om barns vardag . 
Den finns på huvudbibliote 
ket, men kommer att cirku
lera på filialerna. 
Det är dottern Johanna som fått 
Knut att ställa sig frågan: "Barn , 
vad gör man med dem? " Efter
åt, när pressvisningen är över, 
konstaterar han att han inte har 
något svar: med åren blir man inte 
så säker på hur världens problem 
ska lösas, funderar K nu t. 

Annat var det på 70-talet, då 

tycKtes allt sa enKelt. VId denna 
tid var han aktiv i afrikagruppen 
och tog bilder från befrielsekam
pen i Angola och Guinea-Bissau. 
Många av dem som deltog är nu
mera döda, inte så få som en följd 
av fraktionsstrider. I de bilder 
som Knut idag visar är våldet nå
got enbart hotfullt och de små 
barnens aggresivitet skrämmer 
honom. 

Är livet då bara en trasa? Tja, 
hur som helst vill Knut nästa gång 
göra en glad utställning för och 
om barn, i höftled så att även 
småttingar lätt ska kunna se bild
erna. Det verkar som om han le
tar efter en sponsor för detta pro 
jekt. 

Sänglampor , svarta tavlor , blädderblockställ , diabilds
projektor, TV , bandspelare , gardiner , WV - pick - up , s kriv
maskiner , mattor , porslin , musikinstrument , kanoter , 
verktyg , dammsugare . ... 
Listan kan göras lång på allt som behövs till den nya 
marxistiska folkhögskolan Bona som startar i sommar . 
Det mesta måste tigga s ihop . Har du sånt du vill skänka 
eller om du kan göra ett s k " klipp" ring Bengt Hall 
046/13 70 06. 



~~Politik i duschen 
~ns @:,lf;]fc 

VPK Skånes 

årskonferens 

Under helgen den 17-18 mars höll 
VPK-Skåne sin årskonferens . I år 
skulle man kunna beskriva kon
ferensen som tyngd av stundens 
allvar. Hela skånedistriktet, lik
som VPK-Lund, präglas av att 
efter flera års ständig uppgång si 
står vi nu ganska stilla medlems
och aktivitetsmässigt . 

Detta medför både politiska 
och ekonomiska påfrestningar. 
1984 blir ett viktigt år för VPK
Skåne, grunden för framgångar 
i 85 års val måste läggas i år, 
partikongressen , som kommer i 
början av 85, måste vi förbereda 
så att vi där kan lägga grunden 
för långsiktiga framgångar. 

De ekonomiska problemen 
som diskuterades mycket under 
konferensen får vi säkert anled
ning att återkomma till när det 
blir dags för konkreta beslut, så 
därför skall vi inte orda mer om 
dem denna gång. 

Den nya distriktsstyrelsen fick 
många nya ansikten, endast två 
kamrater från den gamla kandi
derade till omval. Men det var 
många erfarna kamrater bland de 
nya, inte minst den nyvalde ord
föranden Joachim Lentz som vant 
distriktsordförande tidigare. 

Det blev bara två lundakam 
rater i styrelsen, Gunnar Sandin 
som ordinarie och David Edger
ton som suppleant . Det kunde 
gärna varit fler men vi är överty
gade om att dessa skall bidra till 
arbetet på det fina vis som lunda
kamrater brukar göra i distrikts
styrelsen. Vi önskar distriktssty
relsen all lycka i sitt viktiga ar
bete. 

Partistyrelseledamoten 
Lennart Wärmbys tal piggade upp 
konferensen. visst talade Lennart 
om högervinden och våra nuva
rande problem , men med sin opti
mism och djävlaranammainställ
ning fick han oss att känna styrka 
och hopp. Det är på oss det beror 
om vi skall vända utvecklmgen 
och få ut vänstern ur det hörn vi 
varit inpressade i. 

Från VPK-Lunds horisont no
terade vi med glädje Lennarts 
budskap om hur politik . skall 
bedrivas. Se till så att politiken 
sitter i ryggmärgen så vi kan re
agera utan långa och krångliga 
beslutsvägar. Glöm aldng humorn 
i det politiska arbetet. Glöm inte 
heller att tala om att ett av våra 
viktigaste argument för socialis
men är att vi vill ha ett samhälle 
som är roligare att leva i. Visst är 
det denna inställning till politi
ken som vi i VPK-Lund kämpat 
både länge och hårt för. 

Till sist vill vi lyfta fram två 
motioner som antogs av konfe
rensen. De handlade om att vi 
måste utveckla utomparlamen
tariska, okonventionella kamp
metoder. Kan distriktsstyrelsen 
hjälpa lokalorganisationerna att 
utveckla denna sida av kampen 
så gör man en stor insats för 
socialismen och VPK. 

Det finns gott om exempel på 
hur samhälls u !vecklingen av
speglar sig i vår materiella 
omgivning. Frågan är dock, 
om det finns några tydligare 
illustrationer till de senaste 
decenniernas gradvisa ekono
miska och politiska förfall 
.(samt dess orsaker och verk
ningar) än våra offentliga 
duschar . 

Kollektiv optimism 
Betrakta det väl tilltagna dusch

rummet i Lerbäckskolans gymnas
tiksal. Det är utrustat med rikligt 
flödande duschar, installerade 
under den ohämmade tillväxt
optimismens glada dagar på sexti: 
talet . Tidens tänkande avspeglas 1 

den för alla de sex duscharna 
gemensamma inställningen av vat
tentemperaturen. Här krävs ge
mensamma beslut, föregångna av 
öppna och kamratliga diskussio
ner. Vitt skilda uppfattningar on; 
svettiga kroppars reaktiOn pa 
varmt och kallt vatten konfron
teras med varnadra. Debatten är 
hård, argumenten knivskarpa, 
men när det kollektiva beslutet 
väl är fattat, måste alla under
ordna sig detta. 

Sköt din dusch ... 
Jämför så med åttitalsdusch

arna i Gerdahallen. När man ser 
den ynka lilla vattenstråle, som 
kommer ut ur dessa, är det mte 
svårt att för sin inre syn fram
mana bilden av sparnitiska kom
munalpolitiker och tjänstemän, 
som med svångrems hjälp stry
J;>er tillflödet. Å andra sidan 

Transfer 
Nere i Italien har många blivit 
upprörda över att Milan har lagt 
upp över 50 miljoner kronor för 
en västtysk fotbollsspelare. Kom
munistpartiet kräver till och med 
att regeringschefen Craxi ingriper. 

Själva är vi lite upprörda över 
att ASEA gått och värvat Lunds 
energiverkschef utan att kommu
nen får så mycket som en lira för 
övergången. 

. Inte för att vi är säkra på att 
han är så duktig, den där Holm
qvist. Ett attraktivt byte på 
arbetsmarknaden tycks han emel
lertid vara . Men hur han blivit 
det? Är det inte genom spel på 
kommunens energiplaner, som 
han kvalificerat sig till storfinan
sens B-lag? Vad har Larry Andow 
och de andra i lagledningen betytt 
för hans utveckling? Hur har de 
av kommunen bekostade tränings
resorna till USA påverkat hans 
värde på VD-börsen? 

Det ser visserligen ut som om 
man skulle tillämpa lång karens 
vid övergången, men skall han 
verkligen släppas alldeles gratis? 
Kan inte Gun Hellsvik ingripa? 

Red. 

tlnns i varje duschbås en liten 
kallvattenkran med vilken man 
alldeles själv kan avgöra hur 
mycket kallt man vill blanda 
i det lilla varma som kommer. 
Här behövs inget demokratiskt 
tjafs! Sköt din dusch och sk-t i 
andras! Här står var och en i 
sitt eget lilla bås, öm t vårdande 
friheten att administrera sitt eget 
varm va ttenelände. 

Eslöv - Sweetwater 
Föraningen om ekonomins 

och politikens totala samman: 
brott får vi, naturligtvis, när VI 

duschar i Eslöv. I Bergahalien 

därstädes, ett fuskbygge från 
rekordåren i skarven mellan sexti
och sj uttital, har duscharens roll 
reducerats till den simple knapp
tryckarens. Tryck och ut ur 
duschen kommer en fin och tids
begränsad stråle, vars temperatur 
har bestämts någon helt annan 
stans. Du har inte det ringaste 
inflytande på beslutet. Du vet 
inte ens var och av vem det har 
fattats. 

Detta händer 1984 i Eslöv, 
duscharens Oceanien. Var och i 
vilket Oår kommer han att få 
uppleva sitt Sweetwater? 

Lasse-Maja 

Nej till höstter
minsintagningen 

Vid ett klubbmöte den 14 
mars antogKU-Lund följande 
uttalande: 

»Höstterminsintagningen verkar 
ha kommit till bara för att under
lätta för byråkraterna. Eleverna, 
däremot kommer i kläm. Höst
terminsht tagningen innebär att 
eleverna får arbeta nästan dub
belt så mycket som tidigare på 
hösten. Man blir tvungen att 
läsa bara för prov, och det är 
närmast omöjligt att lära sig 
något under sådan stress. _ _De.tta 
innebär en oacceptabel forsam
ring av arbetsmiljön, som inte 
skulle gå att genomföra någon 
annanstans än i skolan. Dess
utom blir vårterminen ganska 
värdelös, bl a för att eleverna 
inte längre är tvingade att kämpa 
fOr betygen, vilket ju annars är 
vad hela skolan går ut på. 

Skolan må~te lära för livet 
och inte för betyg om den ska 
vara värd någonting och inte bara 
vara en förvaringsplats för ung
domar med betygen som biljett 
till nästa förvaringsplats. 

Betyg ger stress, konkurrens 
och förhindrar faktiskt att man 
lär sig något. Höstterminsintag
ningen har bara förstärkt dessa 
effekter så att de blir lättare att 
upptäcka. En annan tendens som 
nu har förstärkts är taktikvalen. 
Man måste komma in i gymna
siet om man inte vill bli arbetslös, 
alltså väljer man den linje_ map 
tror blir lättast att komma m pa. 
Förutom <>tt det blir totalt kaos, 
innebär detta att folk inte valt 
efter intresse. 

Betygen måste avskaffas, men 
höstterminsintagningen innebär 
inte ett steg mot detta, utan ett 
steg bakåt samt en dålig arbets
miljö för eleverna.» 



Magistern slog sotaren 
Socialdemokraternas val av 
Claes Göran Jönsson till kom
munalråd minskar inte på ma
gisterväldet i partiet och det 
är väl troligt att Brodinfalang
en bland lundasossarnas skol
politiker får mindre sväng
rum. 
Som speciallärare på Fäladsgård
ens högstadieskola har han ju lärt 
känna lärarnas kärva arbetsVlllkor 
även om han själv tycks ta arbets
livets problem med fattning. Där
vid har han god hjälp av sin emi
nenta förmåga att se det roliga i 
det mesta (till skillnad från but
tergöken Norin). 

Är då Jönsson en mindre par
tipiska än Norin? Förmodligenja : 
C-G J är en typisk problemlösar
typ som faktiskt ibland lyssnar på 
massorna, exempelvis lyssnade 

han pä ungdomarnas krav på ett 
eget musikhus. 

Kommunister tycker han i 
princip är onödiga, men eftersom 
dom ändå finns tycks han tolerera 
dem, om det går att utvinna något 
praktiskt ur samarbetet. Även här 
är han alltså en pragmatiker. 

J önsson fullföljer en god tradi
tion inom arbetarrörelsen att ver
ka för människor som har det lite 
taskigt. Han engagerar sig sålunda 
för handikappade, gamla och barn 
med speciella problem. Särskilt 
C-G J :s stöd till handikappidrott
en är värd att notera. 

Egentligen är det svårt att säga 
något riktigt elakt om C-G J, fast 
det är ju svagt av honom att köra 
omkring i en lyxig Volvo. Men 
även detta kan han säkert ge en 
fullt socialdemokratisk förklaring 
till. 

Mjau 

Det måste få kosta. • • 
Remissvaren till kommundels
nämndskommittens första förslag 
har pä många kanter präglats av 
en viss skepsis. Det kommer, av 
dessa svar att döma, inte bli lätt 
att bestämma var kommundelar
nas geografiska gränser ska gå. 
Mot olika förvaltningsintressen 
(vilka inbördes kan skilja sig) står 
krav på naturliga, relativt små om 
råden, där det folkliga inflytandet 
kan göra sig direkt gällande. 

SKTF har i sitt svar hoppat 
över gränsfrågorna och i stället 
tagit fasta på fackliga krav. Man 

vill ha närvaro- och yttranderätt 
vid kommundelsnämndernas sam
manträden, nya löneförhandling
ar, tid för extra fackligt arbete, 
personalutbildning och nya tjänst
er för att klara reformprogram
met. I övrigt är man överväldigan
de positiv till kommundelsnämn
der. 

Kravet på att reformen måste 
få kosta är ingalunda populära 
bland gnidna borgare, som i 
stället vill stärka privatekonomier
na och nedrusta det kommunala. 

Bra borgerlig motion 
Marie Nordström (fp) kommer 

med ännu en motion som tar upp 
könsskillnader i skolan. Den förra 
gällde lärarnas benägenhet att dis
kriminera flickorna i undervis
ningssituationen. Tyv~rr .. krävd.e 
hon därvid u tredmng 1 stallet for 
åtgärder, vilket bl.a. Rolf Nitson 
från vpk kritiserade. 

Föreliggande motion kräver 
åtminstone försöksverksamhet 
för att öka flickornas intresse 

Enig nämnd 
Det märkliga har hänt att hela 
socialnämnden ställt sig bakom 
Anders Sannerstedts (vpk) remiss
svar på kommundelsnämnds
kommittens förslag. 
I Sannerstedts text, som är på tre 
tättryckta sidor, kritiseras nämn
den för att inte först ha pre
senterat ett mål med reformen 
och att inte ha tagit ställning i 
centrala frågor som t ex den 

för de n a turvetenskapliga och 
tekniska linjerna. Men det behövs 
nog större kraftåtgärder än så för 
att snabbt åstadkomma attityd-
förändringar. · 

Hur som helst så visar Marie 
Nordströms motion på konkret 
skolpolitik som är värd att ta 
på allvar . 

Red 

enskildes rättsäkerhet eller rätten 
till likvärdig service i hela kom 
munen. 

Eftersom så tunga namn som 
Gun Hellsvik (m) och Ingegerd 
Göransson (s) sitter i social
nämnden får man väl utgå ifrån 
att detta remissvar blir föremål 
för kommundelsnämndskommit
tens speciella intresse. 

SOCIAI.iM - BRA FOR FOO<fT! 

Manspolitisk grupp 
bildas 
VPK-Skånes årskonferens in
leddes i lördags (se också le
daren) med appellmöte i tidig 
morgonstund på torget i 
Eslöv. Det var frostigt och 
härdande att dela ut flygblad 
och sälja Ny Dag i konkur
rens med grytlapps- och 
grönsaksförsäljare. Karin 
Lentz och Sven-Hugo Matts
son sade tänkvärda ord om 
läget i landet och i Central
amerika. 

Den avgående distriktstyrei
sens verksamhetsberättelse vitt
nade om ett ambitiöst arbete 
med höstkampanjen och kamp
bulletinen. Inom andra omräden 
hade intentionerna överstigit 
resurserna. 

acu-press förlustbringande 
Distriktet är framför allt en 
stödorganisation för de olika 
lokalorganisationerna i Skåne. 
Den sammanhållande länken är 
distriktsexpeditionen i Malmö. 
Men för att detta skall fungera 
behövs pengar och budgeten 
stöttes och blöttes. T .ex. är 
distriktets tryckeri acu-press 
förlustbringande och konferen
sen beslöt att ge den nya distrikts
styrelsen i uppdrag att åtgärda 
detta. Socialistiska stödfonden, 
d.v.s. lokalorganisationernas stöd 

· till distriktet med 100 :- per 
medlem hade inte uppfyllts av 
alla organisationer och som på 
tidigare konferenser fordrades 
skärpning. 

Uttalanden 
Uttalanden togs för stöd åt Kom
missionen för de mänskliga 
rättigheterna i El Salvador. 
Vidare togs ett uttalande om mil
jön med uppmaning att åtgär
der måst~ vid tagas mot försur-

Lokalbrist på 
gymnasiet 
Veckobladet berättade i nummer 
9 hur skandalöst trångt det är på 
Lunds gymnasieskolor. Nu har det 
också visat sig att utbyggnaden 
av gymnasieorganisationen med 
ytterligare några yrkesinriktade 
linjer är hotad p.g .a. den dåliga 
lokalsituationen. 

En fjärde intagningsklass på 
fordonsmekanisk linje hade ex. 
vis varit aktui)ll redan nästa 
läsår om det hade funnits lokaler. 
Nu kommer denna att troligt
vis att starta först läsåret 85/86 
och då i lokaler i Staffanstorp. 
De nya yrkeslinjerna i Lund, 
livsmedelsteknisk och process
teknisk med plastinriktning, 
kommer bara att kunna starta 
som planerat 85/86 resp. 86/87 
om lokalfrågan löses. 

Det är inte bara "vanliga" 
gymnasielinjer som har problem 
med lokalerna. Ett-års "Indust
riell elteknik" som är en högre 
specialkurs inom gymnasiesko
lan har det länge funnits efter
frågan på, men linjen har inte 
kunnat köras igång p.g.a. brist 
på lokaler och utrustning. 

rungen. Arskonferensen uttalade 
protest mot nedläggninge_n av 
tandläkarhögskolan 1 Malma och 
framhöll att en noggrann utred
ning måste föregå ställningsta
ganden till tandvårdsutbildningens 
framtid . 

Offentliga sektorn 
Efter smågruppsdiskussioner an
togs det kommande årets verk
samhetsplan. Under rubriken ar
betsplatsarbete följde en lång rad 
att-satser, bl.a. om att ordna en 
konferens kring lönepolitik, sex
timmarsdagen, ny teknik och 
kampen mot arbetslösheten . Tidi
gare har arbetsplatsarbetet främst 
varit inriktat på industrin, m@ nu 
gäller det även den offentli~å s~k
torn där framförallt kvmnhga 
arbetstillfallen hotas. 

Manlig dominans 
I två dagar pratades det. Mest 
var det männen som stod i talar
stolen. Men när kvoteringsreglen 
var på väg a t t sopas bort vid val 
av ny distriktsstyrelse proteste
rade kvinnorna med framgång. 
Högervindarna som driver kvin
norna tillbaka till hemmen får 
inte blåsa in i vårt parti! Det är 
kvinnornas kamp men våra män 
måste solidariskt stödja oss och 
som ett vindskydd bland många 
beslutade konferensen att en 
manspolitisk grupp ska bildas i 
distriktet. 

Konferensen avslutades med 
att vi sjöng Internationalen och 
ett stort tack framfördes till 
VPK Eslöv som ordnat konferen
sen i Medborgarhuset som för öv
rigt är ett spännande funkishus . 
Det är, vad jag vet, den enda 
offentliga byggnad som har stea-

, rinljus utomhus. För att hålla lå
-gorna vid liv gäller att det inte 
blåser för mycket. 

Bodil Hansson 

För den som inte tänker delta i 
Filmstudions Fassbinderserie, som 
börjat denn~ vecka, finns det möj
lighet att pa Palladmms sena vis
ning se Fassbinders "Veronika 
Voss längtan". 

Men missa inte början, för det 
finns där en film i filmen som är 
viktig. Det är i övrigt en mycket 
existensiell film om brott, passiO
ner, opium och död . Här skildras 
en värld u ta n nåd där den minst 
skyldige dödas och där mördarna 
går fria. 

Människorna i filmen är myc
ket originella så någon större risk 
för identifikation föreligger nog 
inte. Men lås in sömnmedlen när 
ni kommer hem! 

Även om Fassbinder är starkt 
personcentrerad kan man ändå 
låta sig imponeras av en träff
säkert återgiven tysk 50-talsmiljö. 
Och efteråt kan man lite snusför
nuftigt samtala om opiaters an
vändning i livets slutskede. 
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Från Ljugarbänken 

l nsändarstormen kring q·märkta 
huset på Lilla Algatan 8 väcker 
frågan: hur stä lle r ni er egentli· 
gen till katolicismen? 
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Lennart Ry"de (m 1 

Se kte n verkar i alla fall ha en ef
fektiv multinationell organisation 
med en stark VD. 
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Nils Arne Andersson l e l 

Min sunda bondsjäl reagerar mot 
att vi män enligt läran inte får an
vända kondomer. 

Eooa Lyttkcn> ifpl · 

De gam la m unkarna utgör verkli 
gen ett pittoreskt inslag i stads
b ilden, men så värst frihetliga är 
d e väl inte . 

'- ' \ 
-~~· 
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Birger Rehn (s) 

Hade inte lundaj o rden vari t full av 
gamla katolska kyrkor skulle vi 
sn abba re kunnat skapa arbetstill· 
fälle n för byggnadsjobbarna. 

Kjell Dahlström (mp) 

Katoli k e r n a börjar gå m ej på ner
ve rna . D et f år vara m åtta även på 
d imen si oner. 

C hillidas sta ty 
Många har engagerat sig i de 
batten om Chiiiidas klättervänliga 
staty på Stortorget . Humorn har 
därvid förvisso flödat, men i 
botten har i alla fall legat den 
klassiska obegriplighetsdebatten. 

Själv sällar jag mig till den 
romantiskt, realistiska tendensen 
utan att dock kräva förändringar 
av rådande förhållanden. Men lite 
mer glad konst som ger livsmod 
tror jag behövs, t ex djur i naturlig 
storlek, som barn kan gå fram och 
klappa eller en blåsorkester, där 
fåglarna kan bygga bo i tuborna. 

Den lite naiva realismen, som 
trots allt bygger på formkänsla 
och hantverkskunnande, behöver 
en fristad någonstans och varför 
då inte i kommunens hägn. 
Linnestatyn är verkligen en om
tyckt skapelse, för att inte tala 
om jätten Finn, som dessutom 
illustrerar en myt. Detta senare 
är vikktigt och talar för Chillida, 
statyn också. 

Om vi bortser från de offent
liga utsmyckningarna så ska kons
ten givetvis vara au ton om i för
hållande till den politiska makten 
och präglas av konstnärernas 
individualistiska lidelser. 

Mer om per
sonnummer 

»Konstig» 

Det är alltid roligt roligt att läsa 
om stadsbibliotekets verksamhet, 
det är ofta roligt att läsa Vecko
bladet men det är däremot inte 
lika roligt , när det man läser 
inte överenslämmer med den 
verklighet man känner. Detta är 
fallet med signaturen gr:s arti
kel om personnummer i biblio
teket i Veckobladet för den 
9 mars. Verkligheten är ju den 
att det finns många människor 
i Lund som, berättigat tycker 
vi, finner det olustigt och krän
kande att Lunds kommuns 
olika förvaltningar numera an
vänder personnummer i tid och 
otid. När nu stadsbiblioteket snart 
övergår till datasystemet BUMS 
i sin verksamhet tyckte vi att det 
var lämpligt att biblioteksnämn
den hade en principdebatt i frå
gan varför vi initierade en sådan 
som nämnden hade den 6 mars. 
En principdebatt är ju av karak
tären att det inte är avsikten att 
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fatta något beslut i detta sam
manhang. I och för sig var det en 
lustig principdebatt där det inte 
framkom vilka å sik ter flera par
tier i nämnden hade i frågan. 
bl.a. är det oss förborgat vad VPK 
tycker. Kanske "gr" vet bättre? 
Men den omständigheten att inget 
beslut togs betyder inte att vi för 
vår del accepterar att person
nummer finns i BUMS . Vår slut
replik i debatten " Vi förbeh ål
ler oss rätten att ta upp denna 
fråga i fram tiden" tyder väl 
knappast på ett passivt accep
terande, eller hur? 

Anders Schmidt och Matts 
Lindskoug, fp-ledamöter 
biblioteksnämnden. 

VB svarar: 

När det gäller vpk-Lunds syn på 
personnummer får man nog kon
statera, att frågan inte är genom
diskuterad . Men det verkar som 
om många anser , att det är ett 
skenproblem på så vis att datorer 
lika väl kan avläsa bokstäver som 
nummer. Det är alltså datorernas 
användning över huvud taget som 
är värd att diskutera. Vad VB
redaktionen anser framgår av en 
kort artikel i förra VB. 

Något överrasakande är det att 
fp och m uppträder så lamt i 
personnummerfrågan när det, att 
döma av artiklar från huvud
staden , framgår att dessa partier 
tänker göra bekämpande av per
sonnummer till valfråga. 

Red. 

Röstbefrielse 
styrkorna i kvinnapatrullen håller 
på att formera sig. Vi ska ut sex 
lördagar i vår. Våra röster ska vi 
träna på söndag den 25 mars. Då 
leder Caj sa Ahlebro oss i röstbefri
else. Vi ses på Bergsgatan 12 i 
Malmö klll - 15. 

För att träna röstbefrielse är 
det bra att vara många. Du är väl
kommen även om du inte tänker 
delta i kvinnapatrullen p å annat 
sätt . Vill du veta mer om kvinna
patrullen så ring 11 85 91, Iris 
Nilsson. 

VPK-Skånes kvinnopol. utskott 

VB rättar 

l förra VB hade vi en artikel om 8 
mars där vi påstod att l ris Nilsson 
talade om palestiniernas situation 
i Libanon . Men det va r fel, den 
som talade heter Saima Jönsson. 

PIONJÄRERNA. Möte sänd. 
den 25.3 kl 11 i KU :s lokal 
Bredgatan 28. 
Vi ska jobba med ett flygblad 
och affischer inför vår insamling 
av leksaker för Nicaraguas barn. 
Vi ska också bestämma när in 
sam l ingen ska börja. 
Alla barn sju år och äldre är 
välkomna. Ta med en knytl u nch. 

PLEKTRUM Luis Di Mutter spe 
lar T ango Contemporana Konst
hallen fre 23 .3 kl 19.30 
Direk tsändn. närradion med Ka 
lebass . Tisd 27.3 kl 21.00 Loftet 
F r i entre 
BLASORKESTERN Nybörjar 
rep. sänd 25.3 18 -19. Ord. rep 
19-21. Glöm inte anmälan till 
Idarödsinternatet 31 mars till 
1 apr il. 
LILLA TE ATERN. Lärd 24 .3 
kl 19.30 SAGO CAFE med bl.a. 
Clas Rosvall, Eva Nyberg och en 
samnordisk musikgrupp. Fred 
23.3 19.30 och sänd 25.3 19.30: 
Vad betjänten såg . F ars med stam
pen. SANDG. 14 tel 125101 
VPK l F: Träning på Lerbäcks 
skolan kl 16 lärd 24.3 . Sänd 
25.3 är det cupmatch kl 11 på 
Södra Lekplatsen. VPK 1 möter 
malmölaget BM :s glasmästeri . 
LUGI-CROSS: Löpning 9, 4.5 
och 2.3 km i olika å ldersklasser . 
Även motionsklass . Första start 
kl 10. Efteranmälan är möjlig . 
Skryllegården lärd 24.3 
8-marskomm. har uppföljn .möte 
hos Kvinnocentrum. Ö . Mår
tensgatan 10. Alla kvinnor och 
barn är välkomna. Kl 19.30 
KH F har arb .möte 25 .3 kl 19.30 
och medlemsmöte 27.3 kl 19.00 
FOLKåROCK Lärd 24.3 på 
Smålands Jon as Hellborg/Jukka 
Tolonen samt Callo Rönnkvist/ 
Rolf Alm 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

, Kompol har möte måndagen den 
l 26 mars. På dagordningen : po
l' it isk propaganda. 

VP K :s ledamöter i de sociala 
social-

27.3 kl 
distriktsnämnder och 
nämnden har möte den 
19.30 på p artiloka len. 
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