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Fredagen den 15 mars 

8 mars i Lund Förbättrade 
relationer 

Sedan början av 1900-talet har 
kvinnor världen över firat den in-
ternationella kvinnadagen 
8 mars. Den första kvinnadagen 
organiserades av amerikanska ar
betarkvinnor år 1907, och vid den 
internationella kvinnakonferensen 
i Köpenhamn 1910 beslöt man att 
högtidlighålla en internationell 
kvinnadag varje år . Det kom att 
bli 8 mars. 

År 1911 demonstrerade 
30 000 kvinnor i Wien, och många 
tusen i övriga Europa. Kring sekel
skiftet var kvinnlig rösträtt huvud
kravet, men de hårt arbetande 
kvinnorna bar även fram andra 
viktiga frågor. 

Den 8 mars 1917 förlorade 
Rysslands utblottade kvinnamas
sor sitt tålamod. Hunger, köld och 
krigets prövningar resulterade i att 
de demonstrerade utanför palats
en för "arbete, bröd och fred". 
Genom att trotsa tsarens soldater 
satte de igång den ryska revolu
tionen ... 

Även i Sverige var det kvin
norna som gick i spetsen i hunger
kravallerna våren 1917. Senare 
har 8 mars firats i vårt land med 
möten eller demonstrationer und
er många år. 

Efter kvinnaåret 1975 har FN 
erkänt 8 mars som allmän inter
nationell kvinnodag. Den firas 
idag över större delen av världen. 
Och än idag är de krav som kvin
norna burit fram under hela 1900-
talet giltiga: arbete , bröd och fred. 

I Lund har vi firat 8 mars i ca 
10 år. Detta firande har varierat 
mycket både i fråga om utform
ning och uppslutning denna dag. 

I år samlades ca 150 kvinnor 
och ett mindre antal män och 
barn utanför Stadshallen, för att 
där bilda ett fackeltåg som drog 
genom ganska folktomma gator. 
Detta kändes något ödsligt! 

Det blev dock mycket bättre 
när vi återvänt till stadshallen och 
där välkomnades varmt~av Tösa
ton, som spelade nere i foajen. 
Och så kunde vi få kaffe och hem
bakat en trappa upp . 

Kitten Anderberg, som var 
kvällens presentatös, inbjöd oss 
till kvällens program. Gillian Nils
son berättade om kvinnoorganisa
tionen AMLAI "i Nicaragua och 
dess arbete där med att bl a "om
skola" prostituerade. AMLAI var 
det ena av kvällens insamlingsmål, 
det andra var den nystartade 
Kvinnafolkhögskolan i Göteborg. 
Barbro som är lärare vid skolan 
berättade och visade bilder från 

denna verksamhet, som hittills be
drivits på KVinnohuset. Se artikel 
i VB nr 8! 

Efter paus med mera kaffe
drickande, spelade och sjöng tre 
tjejer från musiklinjen på Skurups 
folkhögskola. De hade själva kom
ponerat musik och sång och vi
sade mycket spelglädje. Ceci Pol
feldt och Barbro Arte läste, om
växlande, både egna och andras 
dikter. De kompletterade varand
ra på ett fint sätt . Ceci med dikter 
som i sin form var enkla men som 
berörde oss djupt , Barbro med 
sina vackra dikter, bl a från Kreta, 
i vilka hon utgår från naturen men 

med perspektiv ända långt bort 
till gudinnetiden! Det b lev en fin 
avslutning på en kanske mer still
sam kväll än tidigare år. 

Karin Blom 

PS Insamlingen gav oss möjlighet 
att skicka en tusenlapp till vardera 
insamlingsmål. Vi har också fått 
tackbrev från ett flyktingläger i 
Libanon, som var förra årets in
samlingsmål. 

VPK Lund yrkar i en motion på 
att kommunfullmäktige tillsätter 
en arbets- och utredningsgrupp 
med representanter för alla partier 
med uppdrag att utforma riktlin
jer för en förstärkt och fördjupad 
samverkan mellan Lunds kommun 
och Lunds universitet på det hu
manistiska och kritiskt samhälls
vetenskapliga området. 

Bakgrunden till motionen är 
att kommunen och dess invånare 
skulle kunna dra nytta av den 
kunskap och expertis som finns 
på dessa områden. 

Hittills har kommunen bara 
stött industrin genom förmånliga 
markavtal och genom uppbyggan
det av infrastukturer. Vetenskap
ligt har kontakter främst upprät
tats på det ekonomiska och tek
niska området med motivet att 
näringslivet i kommunen skulle 
kunna utvecklas. 

VPK kan inte acceptera att 
relationerna mellan Lunds kom
mun och universitetet styrs av 
snäva och kortsiktiga privata vinst
intressen. 

I motionen . säger man att det 
saknas en vardaglig och demokra
tiskt styrd umgängesform mellan 
universitetet och kommunen i öv
rigt. Med detta menar VPK bl a 
invånarnas rättigheter och möjlig
heter att ta del av vetenskaplig 
forskning och kunskapsproduk
tion. Det kan exempelvis handla 
om att försöka popularisera forsk
ning och undervisning som huma
nistiska fakulteten gjorde härom 
veckan . 

Motionen vill rikta uppmärk
samheten på behovet av att för
djupa kontakterna med vad man 
kallar "den andra delen av ilni
versitetet", den humanistiska och 
kritiskt samhällsvetenskapliga de
len. Dessa områden har hittills be
handlats styvmoderligt till förmån 
för den ensidigt näringslivsinrik
tade kontakten med universitetet. 

forts sid 2 

Ge bort Veckobladet - gratis 
Veckobladet firar i år sitt LO års jubileum men fortfarande är 
inte alla lundabor prenumeranter. 

Vi vill gärna att fler ska läsa Veckobladet. Säkert har du 
kamrater, vänner, ovänner eller andra som inte läser Vecko- . 
bladet men som kanske skulle vilja. 

Om du skickar in namn och adress på alla d~ssa dina bekan
ta så skickar vi VB till dem under 4 veckor. Sista veckan frågar 
vi om de vill fortsätta. Alltså, skicka in namn och adresser till 
Veckobladet , Bredgatan 28, 222 21 Lund eller ring Göran 
Persson 14 16 l 2. 



Nu har Reagan stuckit fram hakan 
igen och sagt rakt ut att sandinist
regeringen i Nicaragua måste bort , 
USA har sedan en längre tid till
baka dagligen kränkt Nicaraguas 
territorium, och nu ökar risken 
för en direkt invasion ytterligare. 
Endast kraftfulla internationella 
protester kan förhindra en sådan 
utveckling. 

Reagan och hans anhang har 
länge försökt framställa valet i 
Nicaragua som odemokratiskt och 
det nicaraguanska samhället som 
ofritt. Men vid det här laget borde 
det inte råda någon tvekan om att 
sandinisterna har ett mycket brett 
folkligt stöd. Valet , med 80% val
deltagande, gav sandinisterna 67% 
av rösterna. I "världens största 
demokrati" däremot deltog bara 
53% av de röstberättigade. Dess
utom finns det bara två borgerliga 
partier att välja mellan. I Nicaragua 
deltog inte mindre än sju opposi
tionspartier! 

När Reagan talar om "frihet" 
för Nicaragua, innefattar han då 
frihet från USA:s påtryckningar 
och hot? Knappast. Det handlar 
uteslutande om frihet för ameri
kanska affärsin tressen och multi
nationella syndikat! 
UPP TILL KAMP MOT USA 
iMPERIALISMEN! 

forts från sid l 

En ensidig satsning på ekono
mi och teknik leder till obalans 
och till en övertro på tekniska och 
ekonomiska lösningars räckvidd 
och betydelse, säger man vidare i 
motionen. T ex har lösningar på 
barn- och äldreomsorgens pro
blem knutits an till ekonomiska 
kalkyler och tekniska lösningar 
av olika byggnadskonstruktions
problem. 

Man ger alltså exempel på om
råden och uppgifter där en utbyggd 
samverkan mellan kommunen och • 
den humanistiska och kritiskt sam
hällsvetenskapliga forskningen är 
välbehövlig: 

Olika typer av stöd till studier 
och forskning kring effekterna på 
människornas liv av de ekonomis
ka och tekniska satsningar som 
görs i kommunen. 

· Samverkan mellan kommun 
coh universitet för att bättre kun
na ta till vara den expertis och 
den kunskapsproduktion som 
finns inom universitetets ram till 
gagn för olika utredningsuppgif
ter t ex på barnomsorgens, skolan, 
äldreomsorgens områden liksom 
inom t ex fritidssektom. 

Pösiga pampar på 

Petri Pumpa 

När man för några veckor sedan 
fick uppleva den alltför sällsynt 
möjliga njutningen att besöka den 
fantastiska restaurangen Petri 
Pumpa innebar besöket även en 
inblick i kårfifflarnas värld. Vid 
grannbordet satt studentkårens 
ess och smorde kråset. 

Gäddfärs i savoykål med havs
kräftsmörgås 
Fjordlax med tomatsky och 
rosepeppar 
Vaktel med skogschampinjon 
och svartrot 
Till dessert: 
Äppelknyte med vaniljglass 
sallad på melon och druvor 
med kanelglass 
och så en liten pärongratin 

Bordskonversationen var ganska 
fattig. Mest förtalade man Mats 
Helmfrid. Klädseln undermålig 

och smaklös. Sättet att bemöta 
den trevliga serveringspersonalen 
klandervärt. Kunskap i konsten 
att äta saknades. Det är också in
tressant att se när uttalade borg
are försöker agera överklass. 

studentnöjena är idag att gå 
,på bal och att äta ostron med fi
ness. Striptease av klass är också 
bra. Men "tråkigt" nog är den 
unga borgerligheten en dålig borg
erlighet. En blek kopia som sak
nar stil ock klass. 

Se bara när det skulle beställas 
vin på Petri Pumpa. Till förrätter
na gjord e man det riktiga valet att 
dricka ett Alsace-vin. Men varför 
en Riesling när man .. naturligtvis 
borde valt en Gewurtstraminer 
som t ex· den ypperliga Mandel
berger. 

Det var också lustigt att se och 
höra när menyn diskuterades. De 
små knektarna lyssnade noga när 
essens kung valde vin och när 
~ungen tveksamt sa: "Fjordlax, 
Jag vet mte . Vi hade ju arbets
lunch här igår och då åt vi fjord
lax. Men, det var ju en annan sås". 

Till sist. Även om man dricker 
Alsace Riesling, Rioja Grand Re
serva och Sauternes blir man 
plump och fulllikväl som om man 
dränker sina sorger i Parador. 

Ett krav borde vara att skall 
man som ett föredöme festa med 
hjälp av studenternas pengar skall 
man göra det rätt. 

De som vet något om borgerlig 
charm finns i vänsterns led. Du 
med stil -rösta på VPK. 

Han med örat 

Svar till 
Petronius 
B ram 

Tack för inkomstdeklarationen, 
men jag ·saknar nog de slantar som 
husfar bidrar med till det lilla 
"kollektivet". Även bostadsbidrag 
och barnbidrag ska nog räknas 
med , om vi som nyfikna läsare ska 
kunna få klart för oss familjens 
helhetssituation, som säkert inte 
är lysande ekonomiskt sett. Att 
familjen unnar sig en bil för 17 000 
om året tyder dock på att man 
inte direkt suger på ramarna. Jag 
tippar att den lilla akademiker
familjen inte går till socialen, även 
om det är bekant att mellanskikt
en bättre förmår utnyttja offent
liga förmåner än arbetarklassen. 
Nej , till socialen går i första hand 
arbetslösa män och kvinnor , det 
har socialutredaren Tapio Salonen 
nyligen visat i en undersökning 
från Lund . 

Det är överraskande att Petro
mus Bram tyckades missförstå mig· 
så totalt. Min enkla tanke var ju 
att många löntagare med min lön, 
som ligger nära genomsnittet i lan- · 
det, borde kunna tåla en skatte
höjning, så att den offentliga 

·konsumtionen kunde öka , vilket 
bl a kunde innebära stöd till fa-
miljer som befinner sig i Petrornus 
trängda läge. Jag vill också ha en 
snabb arbetstidsförkortning, för 
att minska arbetslöshetskön. 

Irrationalismen här? 
I VB nr 6 är Lucifer bekymrad. I 
sin oro frågar han läsekretsen vad 
han ska göra. Frågan, över vilken 
oron gör sig gällande , rör den 
ockulta vågen. Inte ens annars 
nog så rationella matematiker 
motstår frestelsen att attraheras 
av bordsdansemas magi. 

Ska man våga sig på ett försök 
att stilla Lucifers oro och ge 
honom vapen i kampen mot ii
rationalismen, som t o m smyger 
in sin pest på den ärevördigt 
rationella naturvetenskapliga in
stitutionen, lär man bli. tvungen 
att starta, om än det är våghalsigt, 
vid historiska paralleller. Brett 
generellt kan man väl påstå att en 
rationell tid föder ett rationellt 
tänkande och vice versa. När det 
är fart i ekonomin och överbygg
nadens förväntningar infrias över 
hövan är det lätt för dem som är 
bärare av den i vid mening kul
turella hegemonin att tillrättalägga 
och favorisera ett rationellt be
teendemönster och låsa fast intres
santa i en inomvärldslig sfär. · 

Med samma breda generalise
ring kan man säga att en irratio
nell tid föder irrationalism efter
som tiden in te infriar för.vän t
rungarna i vid mening. Man behö
ver kompensationer eller det som 

Marx kallar opium, något som 
man tror kan bli en kraft i svårig
heterna. Psykologiskt menar t ex 
William James att tron faktiskt 
ger den troende kraft. James be
nämner detta det sjätte och mest 
bärkraftiga gudsbeviset . 

En parallell till vår tid upp
levde man i Kina 600 år före Kr 
då man hade en social upplösnings
period eller kris. Lao tse ville då 
åter till naturen och Konfutius 
ville förnya de heliga traditioner
na. Den historiskt dialektiska pro
cessen hade slagit över i sin antites 
irrationalismen. Det är kanske lite 
övermaga att påstå att miljöpar
tiet idag enbart skulle stå för 
irrationalism men betecknande är 
deras strävan åter till naturen med 
småskalighet, våning, sommarnöje, 
hembiträde och hantverkare som 
kommer när de ska och att mp 
sam tidigt bortser ifrån eller inte 
fattar historiens församhällelig
ande tendens. I historien har åter
gångstanken alltid varit förknip
pad med en högreståndsdirnension. 
De exploaterade kan aldrig tänka 
sig en återgång till mera djävulska 
utsugningstillstån d. 

V år tid tenderar alltså mot 
irrationalism eftersom skjutsen i 
ekonomin avtar och sätter spärr 

mot förväntningarna. Då söker 
människorna tröst i det mystiska 
och vädjar till utomempiriska 
"realiteter". Ska man kunna över
vinna ockultismen krävs realistiska 
visioner, som har en hög grad av 
trovärdighet och som gör det 
meningsfullt för människorna att 
kämpa i världen utan att behöva 
vädja till det icke-verifierbara. 

Men om Lucifer i fortsättning
en ska argumentera för rational
ism är det kanske en fördel att 
skippa Voltaire eftersom 1700-
talets rationalism inte är det 
samma som det tjugonde seklets. 
Voltaire var präglad av det abso
luta i det newtonska tids- och 
rumsbegreppet. En modern natur
vetare, som jag förmodar Lucifer 
är, borde låta tidens rationalitets
begrepp ta sin utgångspunkt i det 
faktum s0m Einstein formulerar 
när han påstår att rörelsen är vår 
mest konkreta erfarenhet och att 
rum och tid är funktioner av 
rörelsen. Med en sådan syn ger 
man än mindre utrymme för 
ockultism än 1700-talets rationel
la tvåvärldstänkande gjorde i god 
samklang med Immanuel Kant. 

(OBS! Jag bortser från den 
filosofiska betydelsen av begreppet 
rationalism) 

V. Ergilius 



Starkt kvi11noförbund på Seychellerna 

Möjligen orsakas Petronius 
ilska av att jag - lite provoka
tivt kanske - rör vid två av V pk
Lunds heliga kor , nämligen att det 
allmänna ska förstärkas ut~n 
skattehöjningar sam t . att arbets
tidsförkortningar kan ske blott 
under förutsättning att lönestan
darden inte förändras. Om politik 
är det möjligas konst, så måste 

. kanske vi i Vpk rucka pä dessa 
dogmer. . 

. En anna'l dödssynd som pg 
uppenbart gjort mig skyldig till i 
artikeln i VB ~ 7 - det har Jag 
förstätt av andras reaktioner - är · 
att jag antytt att jag har det ~ra 
ekonomiskt, och därmed har Jag 
indirekt "anklagat" andra för att 
befinna sig i samma läge. Lät mig 
då trösta alla med att jag anser att 
vi lever i en jämmerdal, ständigt 
hotade av katastrofer. Att livet 
är flyktigt och för individen 
meningslöst i evighetens perspek
tiv, att vi åldras, får ont i kropp 
och själ och slutligen dör under 
svåra plågor. 

Fast rent ekonomiskt tycker 
jag fortfarande att de flesta av oss 
nordbor har det ganska bra. 

PS. Ett tack ändå till Petronius 
(som redaktör för VB vet jag vem 
som döljer sig bakom signaturen) 
för att hon här, som i andra sam
manhang ändå orkar reagera. Där
med visar hon respekt för andra 
människors små tankemödor. 

FH 

På Seychellerna firas Internatio
nella kvinnodagen med större ar
rangemang och uppslutning än 
första maj. Demonstrationer ord
nas 8:e mars men ej ! :a maj. 

Seychellerna är en ögrupp i 
Indiska Oceanen. Dessa öar befol
kades först på 1700-talet, då de 
kolonialiserades av fransmännen, 
som odlade kanel och vanilj där. 
Slavar frän Afrika och Indien 
transporterades dit. Storbritanni~m 
erövrade öarna 1794 och var har
skare fram till1976, då öarna blev 
ett sj älvständigt land med borger
lig regering, vars tillvaro blev k~rt. 
1977 genomfördes en revolution 
och byggandet av socialismen bör
jade. 
' I toppen sitter en man, presi

dent Albert . Rene, som med folk, 
fronten styr landet. Men kvinno
förbundet är starkt och har stort 
inflytande på landets utveckling 
vilket om vittnas av både kvinnor 
och män. 

"Men vi får ingenting gratis, 
manssamhället är forttarande 
mycket starkt," sa Rita Sinon, 
kvinnoförbundets ordförande, 
som också sitter med i folkfron
tens VU. För övrigt är det väl si 
och så med kvinnorepresentation
en i de styrande organen och det 
förs en ständig diskussion om var 
kvinnorna ska lägga sin kraft. 
Känns igen, va? 

Gladys Baez till Lund 
G ladys Baez kommer till Lund 
i slutet av månaden. Hon är 
hitbjuden av StödkommiW!n 
för Centralamerikas folk med 
anledning av Vänskapsför
bundet Sverige-Nicaraguas års
möte i Stockholm. Vpk-Lund 
vill i samarbete med stöd
kommitten verka för att 
Gladys får ett officiellt mot
tagande när hon kommer hit. 
Den stad Gladys representerar är 
den som fullmäktige i Lund be
slutat inbjuda till sin vänort. Leon 
har likheter med Lund däri att 
staden har universitet och ligger 

Kajsa Theander (vpk) säger: 
Mot bakgrund av kommunens 

beslut att inbjuda Leon till vänort 
vill vi att Gladys Baez blir mot
tagen av fullmäktiges ordförande 
Per-Håkan Ohlsson när hon nu 
kommer till Lund. Vi vill visa vårt 
stöd genom ett officiellt mot
tagande. 

- Margareta Nordhs brev frän 
Leon presenteras nu i kommun
styrelsen som har hand om den 
fortsatta utformningen av vänorts
utbytet. Hitintills syns inga hinder 
för att Gladys ska kunna få ett 
sänt ~ottagande vi vill. 

i jordbruksbygd. Motionen var ett Den första kvinnan i bergen 
initiativ frän Vpk i oktober och Gladys Baez historia är sällsam. 
stöddes av folkpartiet, Miljöpartiet Som 16-åring började hon, fattig 
och socialdemokraterna. och med tre års skolutbildning, 

. . · organisera arbetare och bönder 
Positivt mottagande och så småningom blev hon sitt 
När läkaren Margareta Nord h på lands första kvinnliga gerillasoldat. 
sin rundresa i Nicaragua nyligen "När de ville rekrytera mig till 
kom till Leon kontaktade .hon Sandinistfronten, minns jag att de 
kommunstyrelsen och framforde berättade att till och med i bergen 
informellt Lunds önska.n om vän- talade man om mig. Man sade att 
ortsutbyte. Hon blev vanligt m?t- min man var intagen på ett sana
tagen och kommunstyrelsen sk1c- torium, han hade druckit så myc
kade med henne ett brev hem. till ket för att glömma mig att han 
Lund där man uttryckte sm gladJe 
och sitt intresse . forts sid 4 

National Youth Service (NYS) 
är skolan mellan grundskola och 
gymnasium, obligatorisk för den 
som vill fortsätta på gymnasiet. 
Över 90% av landets ungdomar 
går där, vilket är cirka l 000 ele
ver. Landet har endast ca 65 000 
invånare. 

Kvinnoförbundet har haft 
mycket att säga till om vid ut
formningen av NYS. Skolan är ett 
internat, där ungdomarna får lära 
sig att ta ansvar . för de praktiska 
sysslorna. För att nu inte pojkar
na ska kunna sm ita undan de lågt 
värderade hushållsgöromålen och 
överlåta dem åt flickorna, bor poj 
kar och flickor i olika byggnader. 

Även l)n del av undevisningen 
är uppdelad. Detta för att flickor
na komtner bättre till sin rätt i 
egen grupp. Men ämnena är de 
samma för båda könen. Jordbruk, 
fiske, sjukvård och byggnadstek
nik ska alla lära sig. De praktiska 
ämnena varvas med teoretiska 
som språk, matte och samhälls-
kunskap. .. 

NYS ligger på en ö. Ons od
lingsbara jord använder eleverna 
för jordbruk, vilket gör d~.m i 
stort sett självförsörjande. Over
skottet säljs på marknader . In
komsterna används till skolans ut
rustning. 

Tidigare var det mycket vanligt 
med prost itution och tonårsgravi-

diteter. Flickor försökte också ta 
sig över till Kenya för att tjäna 
pengar där. Under det år den bor
gerliga regeringen styrde, lockades 
turister till landet med de vackra 
chokladbruna flickorna. 

Kampanjer mot prostitution 
har förbättrat läget. Kvinnoför
bundet propagerar också för att 
flickorna ska vänta med att skaffa 
sig barn. På NYS är det så strängt, 
att den som blir gravid avstängs 
för alltid, vilket låter hårt i och 
för sig, men märk väl att både den 
blivande fadern och modern får 
gå. Flickan slipper stå där ensam 
med ansvaret. · 

Dessa intressanta glimtar frän 
ett för de flesta okänt land, gav 
oss Karin Svensson-smith härom
dagen, då KU inbjudit henne att 
yisa bilder och berätta frän sin 
resa i somras. 

Vill du veta mer om detta 
exotiska, lilla socialistiska land, 
kan du t ex gå med i svensk-sey
chelliska föreningen. Det ko star 
60 :- och sätts in på p g 144 732-5 . 
Tänk vad mycket spännande det 
finns här i världen! Man behöver 
inte sitta och uttråkas och för
dummas av USA-styrda manschau-
vinistiska TV -program. • 

Iris 

Varför bör kvinnor rösta på VPK? 
Kvinnokurs- valkurs sista helgen i 
mars 29/3- 31/3. 
Humlamadan, 2,5 mil öster om 
Lund. 
Fredag kväll: 
Fest med god mat, sång och kan
ske något mer. 
Lördag f m: 
Röstbefrielse och argumentations
teknik med Caj sa Ale bro. 
Lördag e m: 
Gudrun Schumann inleder en 
genomgång av VPK:s kvinnopoli
tik. Karin Lenz är med och kom
mer också att bjuda oss på några 
av sina fina dikter. 
Söndag: 
Tora Friberg och Lena Ohlsson 
ger sin syn på kvinnokampen i 
partiet. Lena är VPK:s centrala 
kvinnopolitiska funktionär . 

Humlamadan har 28 bäddplat
ser, 40 kr per person om alla plat
ser fylles. Kursen vänder sig till 
medlemmar och sympatisörer, 
som vill göra stor eller liten insats 
i valrörelsen. Kan du inte vara 
med hela helgen går det bra att 
ansluta senare. Finns det behov av 
barnpassning försöker vi ordna 
det. Bra bussförbindelser med 
Lund finns. För mera information 
och anmälan ring Iris Nilsson 046-
11 85 91. Anmäl dig snarast möj
ligt. Till deltagama skickas ett 
mera detaljerat program. Varmt 
välkomna! 

Kampramsa 
O jag 
lilla jag 
lilla liten 
så lessen 
och trött 
och sliten 

Jag lider 
och vrider 
min näsduk 
och minns alla gånger 
förr 
som 
lillajag 
lilla blötjag 
satt här på sängen 
och snötjag 
så sårad 
och ensam 
och synd om 
och plågad och stackars 
och skyndom 
att trösta 
och dadda 
medjag 

Kom hit alla gnällor och ynkor 
Låt oss ge varandra vårt stöd 
Låt oss sluta med klagor och 

klynkor 
och ta fram vår styrka och glöd 
Kom stackran och snyftan och 

gråtan · 
och ömkliga snälla förlåtan 
Låt oss hojta om det som är snett 
Har ni sett! Har ni sett! 
Ska vi finna oss? NEJ 
Kom hit varje tjej 
som är deppad och lessen 
och synd om 
och ynklig och maktlös 
och skyndom 
att stärka varandra i anden 
och ta varandra i handen 
Nu är det dags att ta över 
livet som du behöver 
Det liv som behöver I?EJ! 

Dikt av Ingrid Sjöstrand ur "Det 
blåser en sol". 

VPK Skånes kvinna
politiska utskott 
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ljugarbänken 
Partierna ska göra var sin presen
tation i lokal-TV före valet. Hur 
blir er film? 

Lennart Ryde (m) · 

Mycket action! Häftiga biljakter 
genom Lunds stadskärna! 

Ebba Lyttkens (fp) 

Vi får låna moderaternas film, 
men tänker veva den saktare så att 
inte bilarna kör så fort. 

Nils Arne Andersson (c) 

Postadress. 

forts från sid 3 

blivit sjuk och de hade fört ho
nom till ett sanatorium. Då be
rättade de att kamraterna börjat 
skratta och sagt att 'den kvinnan 
kan föra en till kyrkogården' . Så 
vid en och samma tid gick jag ur 
partie t. . . skildes från min man 
och gick med i Sandinistfronten." 

Vägrade att dö 
Gladys Baez blev tillfångatagen 
och torterad så att hon inte kunde 
röra huvudet på mer än ett och 
ett halvt år . I bokförlaget Röda 
Rummets häfte Kvinnan i Nica
ragua berättar hon vidare; 

"Militärläkarna hade sagt att 
det var ute med mig . När jag kom 
ut ur fängelset gav de revolutio
nära läkarna samma besked. Men 
jag kände mig ung. Jag vägrade att 
dö av det här. Någon sade att det 
var en hjärnskada, men jag sade 
att det kan man bli frisk från . En 
annan sa att det var en tumör och 
att jag måste åka till Mexico. Men 
jag sa att även det kan man väl 
överleva. Jag trodde inte att jag 
skulle bli så återställd som jag är 
nu, men jag accepterade aldrig att 
jag skulle dö av tortyren ." 

Några och fyrtio 
Idag är Gladys Baez några och fyr
tio . Hon har fött flera barn , är 
parlamentsledamot för Leonre
gionen i Nicaragua och en för
grundsgestalt inom kvinnoförbun
det AMNLAE. Hort säger sig vara 
en typisk representant för det nya 
Nicaragua däri att hon utifrån sm å 
omständigheter tvingats ta på sig 
svåra och stora uppgifter. 

KG 

Planering 
på Väster 

Vid ett möte på Fågelgårdens fri
tidsgård i början av februari in
formerade planeringschef Hans 
Cedermark och generelplanearki
tekt Bengt Jonsson om de fram
tida planerna för såväl dragningen 
av Västra ringen som en eventuell 
exploatering av Värpingeområdet. 
En grupp västerbor har sedan träf
fats på fritidsgårdens sk studiecen
tra och studerat kartor, utred
ningsförslag osv och diskuterat 
dessa. 

Gruppen kommer i slutet av 
april att inbjuda lokala politiker 
till en diskussionskväll över ämnet. 

Inför denna debatt ordnar 
gruppen en diskussionskväll med 
lokala politiska föreningar , bya
lag, kontaktkommitteer och ak
tionsgrup\'er tisd den 19/3 kll9 
på Fågelgarden Gässlingavägen 21. 

Den ska heta "Hem till byn". En 
realistisk bygdefilm om en poli
tiker som tröttnar på karriär och 
intriger inne i den hetsiga staden. 

Politisk musik för alla 
6ft~~~ 
\lll\' " ~/ 
~~ 

Larry Andow (s) 

Arbetsnamnet på vår film är 
"Claes Göran regerar". Ove Pers
son står för både manus och regi. 

Kjell Dahlström (mp) 

Vi har inte bestämt än om vi ska 
göra en film . Vår mediagrupp har 
lovat ge svar senast l oktober. 

Hanns Eisler blir ett av led
motiven i Vpk-orkestramas 
sommarläger som i år ordnas 
av lundaorkestern. Men det 
blir också en mängd blandad 
"kammarmusik" för blåsare. 

Först var det aktuellt att 
lägga lägret i Båstad. Men sen 
fann planeringsgruppen att vatt
net var friskare och skolan sam
arbetsvilligare i Åhus. Så det blev 
den orten i stället. 

Vad är politisk musik? 
På de tidigare lägren har frågan 
om vad politisk musik är dis
kuterats på olika sätt . Nu ska 
den alltså tas upp med utgångs
punkt från Hanns Eisler, en 
tonsättare som tänkte mycket på 
det problemet. Vi tänker disku
tera någon av Eislers texter men 
framför allt spela hans musik. 

Men vi ska även spela an
nat. Överhuvud taget brukar det 
vara ett enormt blåsande hela 

lägren igenom, musik av ålla slag 
och i alla kombinationer. 

Barnorkester 
Även barnen har sin orkester fast 
där är annat än blås tillåtet. Ung
arna brukar trivas på lägren, och 
det fmns en varierad barnverk
samheL 

Både barnen och de vuxna spe
lar under sakkunnig ledning. I år 
kommer det t ex något så exklu
sivt som en tubalärare. Nybörjare 
är välkomna och får spela i sär
skilda grupper med enklare reper
toar. Lärarna och det intensiva 
musicerandet gör att man kan ut
vecklas starkt under en lägervecka. 
Ja, är man tillräckligt risig från 
början kan man öka sin spelfårdig
het med flera hundra procent! 

Tidpunkt för lägret är 22 - 29 
juni. Det kostar 600 kr för vuxna 
och hälften för barn. Fler upplys
ningar kan man få genom t ex 
Bengt Hall, tell3 7 O 06. 

POSTTIDNING 

VÄSTER diskussionsmöte om 
Värpingeområdet och Västra 
ringen 19/3 kll9 Fågelgården. 
BLASORKESTERN Rep som 
vanligt på söndag. Boka tid för or
kesterinternat den 21.4! Och an
mäl er tilllägre t! 
VPK IF träning på Lerbäcks
skolan Lö 16 .3 kll6-20. 
KOMMUNMÖTE 21.3 kl 19.30 
stadsbibliotekets studiecirkelrum 
l på Bredgatan. 
Diskussion om valet. Nomi
neringar till riksdag och landsting. 
IB PRESSTOPP 30.3 inför kom
munmöte 11.4 som utser fullmäk
tigelistan. 
ARIMAN Lö 16.3 kl 14.00 Hus
band kl 22.oo Klubb Arirnan. 
LILLA TEATERN Fre 15 & Lö 
16.3 Sö 17 .3 Mitt hjärtas land
skap av Lilian Goldberg kl19.30 
FOLK&ROCK Fre 15.3 Com
mando M. Pigg support City Kent 
Smålands kl 22 . 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

KOMPOL sammanträder den 18.3 
Diskussion om energiverkens sty
relse, handlingsprogrammet och 
trafikpolitik. 19.30 på lokalen. 

DENNA VECKAS REDAKTION 
Sonia Bergström och Lars Nilsson 
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