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Sovjet ut ur 
Afghanistan 
I Stockholm tågade 4 000 
personer på lördagen under 
parollen "Sovjet ut ur Afgha
nistan". Många av de mer ak
tiva medlemmarna i Lunds 
Afghanistankommitte' hade 
rest upp för att delta. Men 
kommitten anordnade ändå 
tillsammans med Svenska 
Freds- och skiljedomsföre
ningen ett appellmöte på 
Mårtenstorget m:;,:'_ sam
ma paroll. Tyvärr är dimatet 
(vädret alltså) såda:r..t att få 
människor vistas ute och 
ännu färre är beredda att 
stanna upp för att lyssna till 
appell tal. 
Göran Djurfeldt, Indienkännare 
som en gång i tiden var med och 
bildade Sydasienkommitte'n, var 
en av talarna. Medlemmarna i 
Sydasienkommitte'n var nog de 
första här i landet som lyckades 
bringa lite reda i förvirringen ef
ter den sovjetstöddakuppen 1978. 
Och direkt efter invasionen 1979 
tog kommitte'n ställning för det 
afghanska folket och inledde pro
testerna mot ockupationen. 

Göran jämförde i sitt tal 
Afghanistanfrågan med Vietnam
frågan på 60-talet. En av anled
ningarna till att vietnamrörelsen 
bl~v så stark, menade han, var att 

mänga i FNL fann en rörelse att 
ideologiskt och politiskt identifie
ra ~ig med . Därigenom blev arbete 
i vietnamrörelsen inte bara en 
kamp mot amerikansk imperia
lism utan också för FNL, som 
man ansåg representera en hopp
full framtid för det vietnamesiska 
folket. 

Någon sådan politisk identifi
kation är det väl få som kan göra 
med de muslimska fundamenta
listerna i Mujaheddin. Och att 
stödja en princip, även om den 
gäller små nationers rätt att utan 
supermakternas inblandning for
ma sin egen framtid, blir abstrakt 
och svårare att engagera sig i. 

Ändå är det väl märkligt att 
så många inom vänstern, och inte 
minst inom Vpk, känner så stor 
tveksamhet till medlemskap och 
arbete i Afghanistankommitte'n. 
Här i Lund till exempel finns det 
bara ett par Vpk-are i medlems
listorna. "Sovjet ut ur Afghani
stan" är ju faktiskt den enda pa
roll denna frontrörelse för fram. 

På Vpk-Skånes distriktskonfe
rens för ett tag sedan lär uppfatt
ningen att man inte kan arbeta 
med Afghanistankommitten för 
att den är så antikommunistisk 
ha förts fram. Rymmer inte ett 
sådant påstående ett likställande 
av antikommunism med anti
sovjetism? Och kommer man då 
inte väldigt nära en uppfattning, 
där man likställer sovjetsystemet 
med kommunismen? 

LS 

Bibliotek för alla 
Kommunala institutioner har nor
malt målsättningen att betjäna 
kommunens ~amtliga invånare . 
Biblioteket t ex har filialer och 
bokbuss för att nå ut med sin ser
vice. Eftersom avståndet till ut
låningsenheten är avgörande för 
lånefrekvensen, hade det inte dugt 
med bara ett huvudbibliotek. 

Emellertid är det bekant att 
utlånen i våra villaområden är be
tydligt större än i "arbetarstads
delarna". Till en del beror det på 
att mellanskikten är starkare mo
tiverade och kanske också i högre 
grad bestämmer inköpspolitiken, 
men det finns också ytterligare 

bibliotekspolitiska orsaker. 
I ytterområdena har man sat

sat på fristående filialer eller nära 
köpcentra, medan på Norra Fäla
den, Nöbbelövs, Klostergårdens 
och Västers filialer ligger i skolor 
där man inte behöver betala så 
hög hyra. L~et i skolorna ut~ör i 
praktiken ett hinder för manga 
vuxna att söka sig till biblioteken. 

Vpk:s ledamöter i de kultur
politiska nämnderna kommer 
snart med ett motionspaket kring 
kulturpolitiska frågor. I en av 
dessa kommer man att kräva en 
snabb kartläggning av läsvanor 
och politiska beslut för att undan
röja orättvisor. 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Från 
rökfyllda rum 
Det \ir val i år igen och märks det inte på annat sätt sä tramgar 
det av den nomin~ringsprocess som pågår inom de politiska 
partierna. Härda tag saknas in te: frakdonef o.::h t vgdealli
anser formerar sig i skuggorna för att slåss för sina favorit
söner. Det här är klassisk jaktmark för den politiske reportem. 
Inläst på berättelserna om " de rökfyllda rummen" där cigarr
tuggande partibossar pressar kandidaterna på löften och träffar 
sina kompromisser, gick VB :s utsände till Svarvarestugan i 
lördags för ait delta i V pk Skånes valkonfe1ens. Det var en be
svikelse, det rådde rökförbud, vi fick stå och bolma i ett hörn 
av kapprummet. Men inget ont om Svarvarestugan, det är en 
suverän miljö av pinnstolar och fyrtiotalsstämning. 

DL b J ev en kort affär - vi var 
kla-a på två och en halv timme. 
Men det blev faktiskt en debatt 
och det var naturligtvis Lundacte
legationen som stod för den. 
Malmödelegationen hade oklokt 
nog åkt bil och begärde vid ett 
flertal gånger streck i debatten 
med hänvisning till parkerings
mätarna. Vad det gällde var 

förstaplatsen på riksdagslistan i 
fyrstadskretsen, dvs den plats som 
sedan tolv år innehafts av J örn 
Svensson. 

För en del av delegaterna 
och säkert också för många av 
dem som i val stödjer Vpk bör 
det ha kommit som en chock att 
Lund kunnat ifrågasätta J örns 
kandidatur. Javisst, Jörn är en av 
riksdagens skickligaste politiker, 
en ofta lysande talare o_ch_ agita-

tor. I kunskap, ene~ 'H-11 <1eb~tt
skicklighet vet jag -: .. n w m star 
honom före och ~g har följt 
honom genom tva partier sedan 
slutet av 50-talet. I den samling 
beskedliga figu~er som i övngt 
skickas till Stockholm från den 
här landsändan framstar han som 
unik. Hur kan någon vid sina 
sinnens fulla bruk VIlja byta ur en 
sådan riksdagsman? 

Det verkar som om det var 
ungefär den rågan valkonferen
sens majoritet ställde sig och 
J örns kandidatur var aldrig på 
allvar hotad J örn är känd och 
respekterad i hela valkretsen 
och då ska inte mellanskiktarna 
från Lund sticka upp tyckte ma
joriteten. 

Vad var då argumenten från 
(huvuddelen av) Lundadelegatio
nen? Jo, i första hand var vår 
satsning på Rolf Nilsons kandi
datur baserat på hans poli tiska 
och erfarenhetsmässiga kvalifi
kationer. En god förankring i 
Skåne, en bred .kunskap i poli
tiska, kulturella och samhälleliga 
frågor och ett t:l{omordentligt 
gott och framgångsrikt arbete 
inom Lunds kommunalpolitik. 
En lite annorlunda profil än 
Jörns, det är sant, men inte 
nödvändigtvis underlägsen. 

Men huvudargum entet kom 
ändå att bli den principiella håll
ningen att förtroendeuppdrag inte 
är livstidsplatser utan måste växla. 
Om det ~-r någon insikt man får av 
politiskt arbete underifrån så är 
det att makt korrumperar, defor
merar , sliter ner. Riksdagen som 
social miljö är väl beskriven och 
de deformationer den kan ge är 
inte obekanta . Processen drabbar 
alla, förr eller senare och inget 
tyder på att kommunister s1<:ulle 
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Fullmäktigelistor 
I tider då nomineringar till full
mäktige och riksdag är aktuella 
uppstår lätts spännigar mellan 
människor. Tidigare goda vänner 
börjar snegla misstänksamt på 
varandra. Fastställandet av J örn 
Svenssons förstaplats på riksdags
listan var svår och har väl bäddat 
för några magsår. 

Återstår fullmäktigelistan i 
Lund. Här är läget det att Rolf 
Nilson och Thomas Schlyter av
sagt sig omval. Av de andra på val
bar plats hotas Sven Bertil Pers
son ·och Tarcisio Bomarco av att 
komma under tjänstbarhets
strecket, om vissa rotationsprin
cipiella tankegångar ska tillämpas · 
strikt. 

Övriga ledamöter i den nu- ' 
varande fullmäktigegruppen säger l 
sig dock knappast kunna fullgöra 
sina uppdrag utan dessa erfarna 
kamrater. Det tycks alltså finnas 
två alternativ: antingen förnyelse 
enbart på Rolf och Thomas gamla 
p la t ser eller ett ganska kraftigt 
mgrepp 1 den nuvarande fullmäk
tigegruppen. 

Några politiska synpunkter på 
den ena eller andra kandidaten 
lär knappast dyka upp. Möjligen 
kan man fråga sig om vissa yrkes
grupper är överrepresenterade för 
tillfället. Och givetvis kommer 
kvinnarepresentationen stå i för
grunden. Debatten kommer i öv
rigt att föras mellan de som menar 
att makt korrumperar, och att 
man därför i förebyggande syfte 
måste rotera uppdragen, och de 
som betonar erfarenhet och kun
skap . 

-Motsättningar för historien 
framåt, som Marx skulle ha sagt 
om han talat svenska. 

Avhopp 
Det finns de som anser att Hen:y 
Malmborg har en skruv lös. Det 
är väl att gå för långt, men visst 
har han visat dåligt politiskt om
döme när han principiellt ställt 
sig på experternas sida mot poli
tikerna. Härigenom angriper han 
demokratins grundtanke att de 
folkvalda skall styra utvecklingen. 

Att Henrys kamratliga uppträ
dande mot borgarna skulle orsa
kas av att han fikar efter förmåner 
av något slag vill vi inte tro på, 
dock är vi förvånade över att han 
så snabbt kan börja tala illa om 
sitt gamla p art i. 

T-Ienry påstår att det inte är 
högt i taket i vpk-Lund! Denna 
blåska, plus det faktum att HM 
fått sitta kvar i sin gama! nämnd, 
trots hans avvikelser från parti
linjen, visar att motsatsen är fallet. 
Till och med politiska menings
motståndare, för att inte tala om 
partiet centralt och distriktet, 
upphör aldrig att förvåna sig över 
den allmänna uppnosigheten som 
präglar lundakommunen. 

Henry Malmborg har onekli
gen sina goda sidor, bl a har han 
utfört ett förtjänstfullt arbete för 
miniKooperativet Seger. En nog
grann bedömare måste ändå kon
statera att han ofta överdrivit 
organisationens fram tid a roll. 
Inom Miljöpartiet, tror vi, kom
mer hans iderikedom falla i god 
jord - på gott och ont. 
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vara speciellt immuna. När Jörn 
valdes till riksdagen var det var
ken hans eller Vpk Lunds önskan 
att han skulle stanna mer än en 
period eller två. När han omval
des 76 , 79 och 82 var det under 
försäkringar att sen fick det vara 
nog. Är det säkert att vi bäst till
varatar våra främsta politiska be
gåvningar genom att i femton år 
skicka dem till riksdagen? 

En idealistisk och mekanisk 
hållning tyckte majoriteten, vi 
accepterar ingen rotationsprincip , 
anförde Malmö och efterlyste 
politisk kritik av Jörn. Viss sådan 
framkom också - det gällde 
Eritreafrågan och ställningstagan
det i arbetet kring kvinnapoli
tiska frågor. J ag uppfattade kri
tiken som marginell och utan 
inverkan på ställningstagandet. 

En sån här tillställning är iPte
särskilt munter - här finns käns
lor, organisationsin tressen och 
personligheter inblandade på ett 
svårhanterligt sätt. Den dysterhet 
jag kände kom sig i första hand av 
motsättningarna mellan orga
nisationerna : i de mera enkelspå
riga anförandena från Malmöhåll 
var det genomgående temat miss
tro mot Vpk Lunds klasstånd
punkt, en misstro av en typ som 
man trodde var ett övervunnet 
stadium inom det här partiet. Å 
andra sidan, Lundaförslaget var 
inte. förankrat på andra håll, ett 
faktiskt byte på förstaplatsen 
hade - just för att det byggde 
på en önskan om växling och 
inte på politisk kritik - behövt 
diskuteras bland medlemmar 
och sympatisörer i kretsen i god 
•j d före nomineringen. Därmed är 

det kanske inte så konstigt om 
Lunds uppträdande sågs som de
monstrationspolitik . 

Att vår ståndpunkt var korrekt 
och politiskt den enda hållbara 
tar jag som en självklarhet, och 
det ändras inte av att jag inte 
känner till att den in te någon 
stans, någon gång, har gått igenom 
med de inbalndades fulla stöd. 
Jag förväntar mig t ex inte heller 
att det kommer att gå utan gny 
när vi sj älva ska förnya vår 
kommunfullmäktigelista inför 
valet. Det är klart att man får 
kompromissa ibland och det finns 
hänsyn att ta till kontinuitet. Men 
grundprincipen: förändring, byte 
av perspektiv och arbetsuppgifter 
är en viktig del av det politiska 
arv som Vpk Lund för med sig. 
J ag tror vi som röstade för en för
ändring gjorde det med stolthet 
och glädje över att represen te ra en 
organisation som inte faller in i 
gängse realpolitiska schablontän- . 
kand e. 

OK, Jörn blev alltså vald till 
första plats med siffrorna 20-13. 
Men Lund noterade ett fall 
framåt: på andra plats kom nu 
Rolf Nilson med siffrorna 21-12. 
~et är inget dåligt resultat, vi 
far en valsedel med två mycket 
goda namn i toppen och vi kan 
alltså i tre år till njuta av att höra 
Jörn skära som en kniv genom 
riksdagsdebatterna och säga san
ningar som ingen annan än han 
vågar formulera. Och rimligen 
sitter Rolf i riksdagen 1988 
medan Jörn tar en nyttig paus 
oc'. återgår till basrbetet. Sen 
gäller der bara för Vpk Lund att 
få bort Rolf i tid. 

Sten H 

Kommunalisera 
Dy11:an! 

Gasbu\da oc.h bomull•· 
utfyllned 

Att få ett recept till ett sjukt små
djur kostar på djursjukhuset Dy
nan över hundralappen. Det är en 
dryg utgift för de ungdomar eller 
äldre, som utgör den stora 
gruppen av husdjursägare. 

Det blir betydligt billigare om 
man anlitar småkliniker runt 
Lund och detta trots att kommu
nen subventionerar Dynan. 

Chefsveterinär Lundberg lever 
dock gott, åker omkring i en Jagu
ar eller vad det är för lyxbil han 
har nuförtiden, och bjuder intres
senter på lyxmiddag på Grand. 
I åtminstone ett klart belagt fall 
ger han gratisvård tiJl kollegers 
husdjur. 

Det är viktigt att det finns ett 
kvalificerat djursjukhus i Lund, 
men då skall också vården vara 
så billig att inte människor av 
kostnadsskäl tvingas låta djuren 
plågas i onödan. 

Allt talar för en kommunali
sering av verksamheten . 

Mjau 

Fegt och 
aningslöst 

Ständiga punkteringar 

Föreningen Kulturmejeriet har i 
veckan spridit ett flygblad med 
rubriken RIOT!! Ordet lär be
tyda upplopp. I texten påstår 
man, att »Lunds kommunalpoli
tiker inte tycks ha något intresse 
av att fullfölja sina fattade beslut» 
och att »kommunalpolitiker och 
tjänstemän försöker med alla 
'lagliga ' medel förhala ärendet» . 

Vi tycker, att det är både 
aningslöst och fegt av aktivis
terna i Kulturmejeriet att dra 
alla kommunalpolitiker över en 
kam. Vågar eller vill de inte 
namnge de politiker och partier, 
som motarbetar Kulturmejeriet? 

Om de med en sån här kam
panj bidrar till att ungdomar, 
som engagerar sig i kulturhus
frågan, röstar b lankt i stället för 
på vpk, miljöpartiet eller rent 
av socialdemokraterna, ökar de 
risken för att det blir borgerlig 
majoritet i Lund. Då får de 
nöja sig med att sitta och titta 
på sin pappmodell av Kultur
mejeriet. 

Det är en svår tid för cyklisterna 
i dessa dagar. Snösmältningen har 
gjort att g,lssplitter och järnav
fall kommi-c i dagen, vilket resul
tt!rar i ständiga punkteringar a 35 
kronor för cyklisterna. 

På en kvadratdecimeters yta 
kan man här och var i stan hitta 
upp till fyra vassa föremål. En 
vidtalad cykelreparatör säger att 
gatsopningen är under alla kritik 
och att det är ett hot mot hans 
hälsa om inget görs för att få 
ner antalet punkteringar bland 
lundabor. Han menar att det 
fmns ju så många arbetslösa 
osv, men borde det inte räcka 
om man lite flitigare än nu 
använda sig av stadens maskin
park eller eventuellt köpte in 
ett par nya effektiva renhåll
ningsfordon? 

Eller väntar man på det stora 
regnet, som ska rena stadens 
gator och cykelleder? 

Tant Fina 

Ge bort Veckobladet gratiS 
VL't:kobl<H..il:'t firJr 1 Jr stlt JO Jr!> JUbileum men lortfarand~ Jr 

inlt' .lll.t luntlabor prl·numcranlL'r. 
Vi vill gärn3 att fk1 skJ !Js;t Vec kuhladt'l. Sjh.c·rt lt;Jr du 

kJilHJkr, vänn~.:r. ovJnnt'f L' i kr .ttH.l.r.l som 111k J:J~t'T V t:~.: ko
bl:.! det mt'll som kJn~kL~ ~kuUt' vt!J~I. 

Om Ju skkk:.1 r in namn octJ at.irt's~ p·1 Jll.J t.ks~J JmJ bt'kan
t;J "J shtck~r \ 'I VB till Jem undt'J_ -l Vt'ckor. Si ~L..1 Vt't·hjn frJ~..;ar 
VI om Je vill forts~ttta . .-\ilhJ. '>kicka in nJmn och ;~drt:S SI.! r -till 
Ved:oh!;Jt.h:·t. Br~dga tJn ~ S. ~~~ ~l Lun d l' lit' r n ng (; J rJn 
Pl'rs~o n l ..f J b l ~. 



Oförlåtligt övertramp 

Redaktör FH avslöjar delvis Petro
nius Brams identitet i VB nr 10. 
Därmed bryter han mot en viktig 
journalistisk regel. Det är tydligen 
mycket viktigt för FH att fram
hålla att Peronius Bram är en 
kvinna. Varför? Jo för att om Pe
tronius är en kvinna gör det inte 
så mycket att hon har tre barn, 
låg inkomst o s v. Genom FH:s ar
tikel framgår klart och tydligt 
åsikten att en kvinna inte behöver 
kunna försölja sig på sin lön , att 
en kvinna inte är huvudförsörjare 
i en familj, att en kvinnas inkomst 
är att se som ett litet komplement 
till familjekassan. Av att det är 
så angeläget för FH att röja 
mitt kön framgår också att han 
tror att andra män i läsekretsen 
har samma värderingar som han. 

Jag tycker det är självklart att 
grunden för jämställdhet mellan 
könen är att både kvinnor och 
män är ekonomiskt självständiga. 
FH :s kvinnosyn kommer också till 
uttryck i det sista lilla tillägget 
i insändaren. Där får jag en klapp 
på huvudet för att jag orkar att 
reagera. Inte skulle en man be
handlas på det sättet. Dessutom 
vill jag säga att jag varit upprörd 
många gånger det senaste året 
över VB:s brist på insikt i kvinno 
frågor och över den vardag och 
verklighet som VB ger. Jag tycker 
emellertid det är viktigare att 
reagera på borgarnas politik och 
borgarnas styre i Lund. Om FH 
skriver för att provocera till den 
här typen av debatter tycker jag 
att han ska sluta att skriva i VB. 
VB är VPK.s ansikte utåt och bör 
vara ett organ som i större 
utsträckning än nu avslöjar 
borgarpolitiken. Att läsa VB ska 
inspirera till kamp utåt istället 
föra att passivisera läsarna. 

Själva sakfrågan som FH:s 
artikel och min insändare handla
de om var huruvida kommunal
skatten kan höjas eller inte. FH 
tror inte på min beskrivning av 
min verklighet. Han vägrar se att 
många lever under andra ekono
miska förhållanden än han själv. 
Han förlöjligar min insändare 
och ifrågasätter därmed min tro
värdighet. Genom formuleringen 
"den lilla akademikerfamiljen", 
genom att antyda att vi nog inte 
har socialbidrag och genom att 
skriva att eftersom vi har bil så 
suger vi inte på ramarna försöker 
han ge sken av att jag inte är 
trovärdig. Men FH, vad har jag 
för intresse av att bemöta din 
artikel om det in te är för att visa 
att din verklighet inte är min, att 
dm verklighet är helt olik den 
verklighet som många människor 
(lågavlönade, kvinnor och barn
familjer) lever i. 

Praktisk politik är inte bara 
önskedrömmar och utopier inför 
framtiden. Praktisk politik är hur 
VI har det här och nu. Att höja 
kommunalskatten skulle vara en 
~atastrof för många människor. 
Oppna ögonen och se dig 
omkring, FH. 

Petronius Bram 

P .S. Om FH hade varit lite be
vandrad i litteraturen hade han 
förstått att Petronius Bram re
presenterar det ekonomiskt, 
politiskt och sexuellt förtryckta 
könet oberoende av om det är en 
kvinna eller en man. 

D.S. 

Kommentar: 
Det är sorgligt om jag inte kan bli 
förlåten för ett övertramp som i 
huvudsak tycks gå ut på att jag 
avslöjat att en trebarnsmamma 
är av kvinnokön. 

Signaturen Petronius Bram 
skrev nämligen i sin första in
sändare att "Jag har tre barn som 
ännu inte flugit ur sin mammas 
bo , så vi bildar ett litet kollek
tiv alldeles själva" . 

Vad jag i första hand reage
rade mot var egentligen uttrycket 
"alldeles själva", eftersom jag 
visste att signaturen levde ihop 
med barnens far. Hon låtsades 
således falskeligen vara ensamstå
ende mor med tre barn för att 
kunna måla ut sin egen misär. 

Det märkliga är nu att 
Petronius i ovanstående inlägg 
framhärdar i denna förfalskning: 
"FH tror inte på min beskriv
runga av min verklighet". Nej, 
det gör jag inte! 

Petronlus vill att VB ska vara 
vpk :s ansikte utåt. Det vill jag 
också, men bara under förut
sättning att vpk är ett självkri
tiskt parti där medlemmarna i 
en öppen diskussion formar 
politiken utifrån ett nuläge som 
är historiskt unikt. Partiet är 
:..=ss medlemmar, inte ett antal 
.:>gm er. 

Det verkar för övri~t som om 
Petronius läste J an M artensson i 
Sydsvenskan noggrant, eftersom 
hon verkar förfärligt rädd för att 
höja kommunalskatten, så att 
arbetslösa och andra socialt 
eftersatta grupper kan erhålla 
stöd i dessa bistra tider. 

Men framtiden kommer 
väl att visa om signaturens prog
nos slår in, att en skattehöjning 
leder till katastrof för många män
niskor. 

FH 

.Lita på vår egen kraft 
En får tacka Gunnar Sandin för 
en utomordentligt pessimistisk/ 
realistisk valanalys för vpk i all
mänhet och för vpk-Lund i syn
nerhet. 

Statistik i all ära, men en val
rörelse är så mycket mer av per
sonligt engagemang, kampvilja 
och realistiska dagskrav. 

Vi har inga ekonomiska möj 
ligheter att utnyttja massmedia 
och reklambolag i samma ut
sträckning som de andra parti
erna, utan vi får förlita oss på 
våra medlemmars och sympati
sörers kampvilja. Det är genom att 
använda oss av kommunens och 
egna affischtavlor som vi kan föra 
ut vår egen politik, den politik 
som vi för i de parlamentariska 
församlingarna. För det är här 
och nu vi kan kämpa för socia
lismen, och då gäller det att vi 
ger lundaborna en så konkret 
och realistisk dagspolitik som 
över huvud taget är genomför
bar under den kommande tre
årsperioden och samtidigt en bild 
av hur ett socialistiskt Lund kan 
se ut i fram tiden. 

Avslutningsvis vill jag referera 
till Miinchhausen Uag avstår från 
Lenin): MUnchhausen tar sats ri
dande på sin häst för att hoppa 
över en mosse. Mossen är bre
dare än han tänkt sig och han 
dimper ner i leran ända upp 
till halsen. »Jag skulle alldeles 
säkert ha omkommit om jag inte 
med all den kraft jag hade i min 
arm hade tagit fat t i min hår
piska och på y'; dragit upp 
både mig själv ~(.Il hästen, som 
jag klämde hårt .act om med mina 
knän upp ur moraset.» 

Genom att vi alla lyfter oss 
själva i haret skall vi tillsam · 
mans göra en bra valrörelse 
för vpk-Lund och därmed också 
för vpk. 

Bengt Karlsson 

Får vi be insändarskribenter at t 
i största ·nöj liga u Isträckning 
undvika atc använda tyskt y i 
texten? 

Sättaarna 

Sandinsk defaitism 
Den sandinska realismens konsekvens 
är logiskt mycket klar 
så låtom oss sätta en yttersta gräns 
som nu är vorden uppenbar 
Ja, låtom oss sätta oss ner och bara vänta 
i dödens armar ska vi ändå slänta 

Nogsamt bör man bereda sig på chocken 
att allting tar slut 
stillsamt slå upp sin krage över rocken 
och beslutsamt utan prut 
bara sitta still och rofyllt reflektera 
tills man sluta t existera 

V. Ergilius 

Ingen argumentation 
är bättre än dålig 
argumentation 

Vid läsningen av spalten VPK 
Lund anser i VB nr 11 måste lä
sarna blivit konfunderade. 

Först presenterar man lands
tingets planer på att lägga ner 
flera vuxenutbildningar på vård
skolan. Sedan följer påståendena 
och argumentation som får lä
saren att undra vad hände med 
VBs skärPa i argumentationen . 
Jag citerar: "Utbildningsnämnden 
påstår att behovet av utbildade 
mentalskötare är tillgodosett. Vi 
påstår att det är behovet i för
hållande till de befattningar lands
tinget är berett att använda, som 
är tillgodosett. Det reella behovet 
är ej tillgodosett eftersom man 
idag använder den positiva ut · 
vecklingen mot primärvård och 
öppen psykiatri i rent besperings
syfte. 

Detta tycker vi är dåligt. 
Konsekvenserna blir svåra för 
sjukvården som helhet och det 
blir vi kvinnor som direkt drabbas 
av ökad arbetslöshet. Det gäller, 
att ... " 

Spalten avrundas med beskriv
ningen av de negativa konsekven
sern~ som de planerade nedlägg
nin§oarna kan innebara. 

Hur kan läsaren tro på konsek
venserna om han/hon inte kan få 
argumentationen att stämma. Det 
är inte lätt att förstå vad VPK 
Lunde menar med det reella 
behovet. om· man anser att m 
vecklingen mot primärvard och 
öppen psykiatri är positiv så kan 
det inte bli sämre för att det an 
vänds i rent besparingssyfte! Och 
varför drabbas hela sjukvården 
om en positiv omläggning av vard
former kräver ett minskat behov 
av utbildning? Ekvationen går inte 
ihop hur man än försöker. Varför 
inte argumentera med at t vi i 
Vpk i Lund anser att den offent
liga sektorns utbyggnad är ett 
sätt att få ner arbetslöshete"J och 
att vi inte är emot sparandet, men 
det får inte ske på de arbetslösas 
bekostnad. Slurparoller räcker 
inte! 

Skärpning kamrater; vi har 
inte råd med dålig argumentation 
under valåret! Det är bättre med 
ingen argumentation alls än med 
dålig argumentation. 

VPK·are 

Vpk-Lunds styrelse svarar för 
innehållet under rubriken "Vpk 
Lund anser" . 

VB-red 

P ASK för finsmakare 
De verkliga finsmakarna vet sen 
femton år tillbaka hur de ska till
bringa sin påsk . De deltar i vand
ringssektionens avspända fyrada
garstur. Ev. nöjer de sej med tre 
eller två dar, men går gör de! An· 
mälan till Gunnar S, te! 135899 . 

Vi har 
SPOTfAT 

på de sydafrikanska 
vindruvorna! 
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Sportextra: 
Rolf Nilson 
god tvåa 

V pk If :s och Lunds riksdags
k~.11riida~ Rolf Nilson belade en 
god· andraplats på Fyrstadskret
sens !hta. Det är en vinnarplats 
viri 1988 års val om nu Jörn 
Svensson håller vad han brukar 
lova. n~ rolige n att avgå vid nästa 
vaL 

Lunri tycker att J örn är lite 
ringrostig efter 15 års intensivt 
riksdagsarbete, men utsocknes 
fornm ,lnister (särskilt de från 
M~lmö) anser att han fortfarande 
äx den gamle mästaren. 

Bägge har väl rätt på sitt sätt. 
Rolf Nilson har legat i hård 

tr~ning i Lunds kommunfullmäk
tige i m:Jnga år . Han är en man i 
sina bä$ta ilr : lagom rund, kondi
tionsstark och snabb i repliken. 
H~.n äger förmågan att lyssna på 
A, prata med B och samtidigt 
antecl<'na något på ett papper. 

Inom vpk IF har han tidigare 
lett h~ndbollss~Jktionen och är 
fortfara!lde aktiv son: korpfot
boUsspelare. Han hör rkså till 
den första generatione:J av mo
tionslöpare. Po!itis\t värnar Rolf 
särskilt om damfotb.ollen. 

Allt tal~r siUedes för att Rolf 
Nil.cm - efter tre års korrektion 
på gräsrotsnivå - kan bli den riks
dagsman som södra Sverige behö
ver. 

l 
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lj~ RE :__EPT 

Hasses mussel- och räksoppa 
för sugr1a kommunister. 

Tag en tjockbottnad rymlig gryta 
(ex gjutjärn). Häll i l burk muss
lor i vatten. Skala och lägg i 
2-3 hg räkor. Dela 4 lökar i klyf
tor. l burk krossade tomater. 
Lagom med vatten. Koka upp 
och låt puttra ett tag. Sen saltar 
vi tills de t är lagom. Sen häller 
vi i en burk Campbells ronsom
me och en ask Kavli mjukost. 
Sjud ett tag. Sen saltar vi tills 
det är lagom. Oxå kryddor: 
dragon;" timjan och basilika 
(ni en ni gör ju som ni vill). 
slutligen svartpeppar. Några kluv
na fårska tomater. Nu är det 
dag• att hälla i l ,5 dl visp
grädde. Sen är det färdigt. Klipp 
lite persilja över och servera 
soppan het. 

Vitt bröd är gott till. Vitt 
torrt vin är också smaskens. 

H esse 

Postadress. 

Våren närmar sig! 
För er som vill vara med och 

spela i Korpen är det nu möjligt 
att anmäla er till serien i 2 pers
Boule . 

Spelet har enkla regler och är 
lätt att lära samtidigt som det 
fmm utrymme för massor av 
taktik, finesser och finlir. 

Förra säsongens spel var roligt, 
halv oorganiserat. . 2-mannalag 
mötte 3-mannalag. Vtssa lag efter
anmäldes. Mästare mötte glada 
amatörer. MM MM. Jättekul. 

I år blir det mera strikt. Serien 
börjar 6 maj . Träningsspel blir 
det i april. Spelplats är stadspar
ken. Varning för ankor. 

Om spelet. 
I varje 2-mannalag har varje 

spelare tre klot. 6 klot per lag. 
Ena laget börjar med att ka~

ta ut den lilla tråkulan "lillen" 
Samma lag kastar också första 
klotet. Sedan kastar nästa lag tills 
de fått ett klot närmare "lillen" 
eller tills kloten är slut. Sedan är 
det första lagets tur igen som 
håller på tills de är närmast. 

När alla klot är utkastade räk
nar man poäng. Man får ett poäng 
för varje klot som är närmare 
"lillen" än motståndamas bästa. 
Max 6 poäng. Först till 13 poäng 
vinne!. 

Finesserna är många. 
Ibland provar man att skjuta 

bort motståndarens klot. En spel
are i laget brukar vara speciali; 

VPK - BÄST FÖR LUND, var 
förra valets knappslogån. Parollen 
är väl fortfarande sann, men för 
att inte stelna i traditioner så ut
lyser vi en tävling om 1985 -års 
lokala valknapp fö r Vpk Lund. 
Tänk till och skissa! 
Skicka sen in ditt förslag till 
Vpk Lund Bredgatan 28 , 
222 21 Lund. Senast den 10 april 
vill vi ha ditt förslag. 

Även om du inte tecknar ett 
fardigt förslag vill vi h~ din slogan 
eller ide. 
VPK Lunds Valkommittfl 

Lare Borgström 
Ös:tervångsv 20 
223 60 li:JND 

seract skytt. lOJana provar man pa 
att skjuta bort "lillen". Ibland 
sniker man fram ett klot. Det är 
den s k läggarens uppgift. Viktigt 
är också att blockera för mot
ståndarna. 

Kloten får variera mellan vissa 
mått och vikter och har allt från 
O till massor av räfflor. 

Själv spelar jag med 2-räfflors 
klot som väger 720 gr och har 74 
mm diameter. 

Man kan låna nybörjarklot av 
Knrpen. Men de kloten är så lätta 
atc man grymt blir bortskjuten 
om man möter spelare med rik
tig:?. :iivlingsklot. 

:.3 ,mle-spelare är trevliga män
niskor. Blandningen är skojig. Bå
de Frankrike-vänner i basker och 
"riktiga" korplag. Mötet mellan 
korpmentalitet och snobberi är 
intressant. 

Dock skojigt, opretantiöst och 
mysigt är det + oerhört spännan
de. 

Beröm alltid motståndarna. 
David Kallos te! 12 53 81 

lag f.d. Käglorna 

POSTTIDNING 

kunde iaKttas i Lund i söndags. 
Det var åtta lokförare från Alvesta, 
som var beredda att spela fotboll 
mot vpk l i Kvällspostencupen ... 

Tyvärr förlorade de, bl a for 
att fil dr Tomas Peterson nätade 
två gånger, men vi hälsar dem 
välkomna till nästa år och då skall 
vi inte glömma att bjuda in VB :s 
många tågentusiaster. 

Familj från Uruguay 4 pers 
önskar billig bostad maj·dec gärna 
i andra hand eller kollektiv. Ring 
tel 13 22 69. 

l B Presstopp den 30/3. 

VPK Lund öppnar exp. igen den 
1 april (!) . Då ko rrmer vår om
budskvinna, An na 4 S .. :d i a Quensel 
att f i nnas där rrellan 14- 18, 
månd- fred. 

a , A . 
AR IM AN Lärd kl 22 lskra . 
VPK IF Träning , Lerbäcks
skolan lärd 30/3 kl 16-18. 
CHILEAFTON lärd 3 0 /3 
Gillestugan, Sparta . 

VPK Lund. Kommunmöte den 

11 april. 

BLASORKESTERN . Sö 31.3 re p 
kl 19, Novetter 18 . N u bö rj ar f ör
stamajträn ingen! 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol sammanträder den 
1 ap r i l. D iskussion om trati k· 
motlon. 
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