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Fredagen den lO maj 

En helt ovanlig tjej 

Till minne av 
BARBARIETs OFFER 

"Representanter för VPK Skåne 
har idag, 40-årsdagen av krigsslu
tet i Europa, vid monumentet 
över nazismens offer på Norra 
Kyrkogården i Lund med en 
blomsterhyllning hedrat minnet 
av de miljontals människor som 
mördades av nazismen. 

Vi hyllar idag också minnet av 
de kvinnor och män som stod 
emot barbariet, som - icke minst 
i Tyskland - kämpade mot ond
skan och som offrade sina liv i 
kampen för mänsklighet och fred. 

I motståndet mot nazismen 
stod kommunister i främsta ledet. 
Minnet av våra döda kamrater för
pliktar oss att ständigt vara på vår 
vakt mot fascism och militarism, 
att ständigt vara beredda till kamp 
för mänsklighet och fred ." 

Joachim la ner buketten med röda 
nejlikor och vi stod tysta en 
stund . Sen berättade Göte om hur 
de vita bussarna med koncentra
tionslägerfångar kom till Lund . 
Det ordnades en mottagningssta
tion på gamla badhuset. 

- De yngre klarade sej för det 
mesta. Men många äldre gick inte 
att rädda, de var för utmärglade. 

Vi tittade ut över minnesplat
torna över "f d fångar i Hitlers 
koncentrationsläger" . Gå själv 
upp till Norra kyrkogården en dag 
och begrunda. Det kan vara nyt
tigt. 

Gr 

Bodil Petterson är en helt ovanlig 
tjej på 18 år. Hon trivs med livet 
och förutom att hon går på hu
manistisk linje spelar hon flöjt och 
piano (om Gunnar Sandin får som 
han vill, även trombon). Musik 
är hennes stora fritidsintresse . I 
övrigt sysslar hon med matlagning 
(med stor framgång), stickning 
(nja), stort umgängesliv och med 
att stilla sin aldrig sinande kuns
skapstörst med böcker och dags
tidningar. Bodils favoritförfattare 
är Pär Lagerkvist. 

Efter skolan vill hon syssla 
med musik eller arkeologi (för att 
rota bland fossiler), kan vidare 
tänka sig läsa språk. 

Det ovanliga med henne är hen
nes otroliga politiska engagemang. 
Bodil har alltid varit nyfiken och 
hängt med vad som händer, tänkt 
mycket på hur det ser ut runt om -

kring oss . När hon under en klass
presentation (strax innan förra 
valet) kom på att hennes åsikter 
överrensstämde med Vpks var det 
klippt. Sedan dess, hösten -82, 
har hon rusat runt som en tätting 
i KU. Först satt hon i KU-Staffans
torps styrelse, sedan från våren 
-83 i KU-Lunds styrelse och KU 
Skånes distriktsstyrelse . Hon har 
arbetat med allt möjligt bl a med 
ungdomsseminariet i Malmö förra 
hösten. För tillfället pysslar Bodil 
med valkommitten, eleven (KUs 
skoltidning) plus en uppsjö andra 
ting som hör styrelsearbete till. 
De frågor som intressserar henne 
mest är skolan och ungdomsar
betslöshet samt ungdomsfrågor i 
största allmänhet. Naturligtvis är 
hon också intresserad av en ren 
miljö, fred osv, men man kan ju 
inte ägna sig åt allt. 

Ibland känns det som det blir 
för mycket KU och för lite piano, 
men man förändrar inget med att 
bara ta det piano. 

Den största anledningen till att 
Bodil tycker det är viktigt att hon, 
eller någon annan ungdom sitter i 
fullmäktige, är a!t ungdomsfrågor 
bör drivas av ungdomar. 
- Hur väl än alla "gamla" menar 
så kan dom ju inte veta hur det är 
att vara ung idag . 

Det mest negativa med att stå 
på tredje plats tycker Bodil är allt 
det här ståhejet runt henne. Hon 
tycker inte om personfixeringen. 
Ovrigt om hennes politiska gär
mng kan nämnas att hon föredrar 
praktiskt arbete framför en massa 
teoretiskt tjafs, därmed inte sagt 
att hon är teoretiskt omedveten 
eller ointresserad. 

R.H. 

Förstamaj bild tagen av Erik Mårtensson, som också tog alla bilderna i förra VB. 



l maj är förbi - för i år. En kul 
dag . l 600 glada, roliga och stolta 
lundabor vandrade genom stan. 
Människor från olika länder. 
Med olika yrken. Gamla och 
unga. 

I det »Öppna huset» myll
rade folk runt och skrattade 
åt »Underlund», sörplade kaffe 
eller lyssnade på pianomusik. 

Vpk har appellmöte på Mår
tenstorgeL Bredvid för en gångs 
skull - moderaterna. Den hand
sydda stolta banderollen »Bäst 
för Lund .. . » tyngs av regnet. 
Jörn Svensson talar. Årsbok säljs. 
Liksom Ny Dag. Valfondsbössan 
fylls. 

Moderaterna hukar under sin 
M-prydda parasoll. Bordet omges 
av wellpapp med M på. Vad finns 
på bordet då? Pennor med mode
ratemblem, plastbilar med M. Pa
raplyer med samma symbol. Osv. 

På något sätt blev det hela 
tydligt. När kommunisterna tala
dc för en rik och spontan och fin 
kultur, för människors frihet, 
då stod moderaterna där med 
inköpta reklamartiklar. 

Högern brukar säga att väns
tern vill ha alla människor till 
en grå massa. Men i realiteten 
är och förblir det högern som 
hyllar konformismen. 

I Lund säger vi att 30 år är 
nog. För en frisk och glad po
litik - vpk. Vi talar politik. Mo
deraterna gör reklam. Visa att 
din röst ej är till salu. 

Grand 
annekterar 
På tisdagen behandlade kommun
styrelsen vpk:s motion »Gör Rcgi
na till kommunens kvalitetsbio
graf». 

Trots att en enig Musik
och teaternämnd tillstyrkt motio
nen, avstyrktes den av en majo
ritet av kommunstyrelsen. Endast 
mp och vpk röstade för. 

Övriga partier tycker tydligen 
att det är mer angeläget att 
förse bröderna Paulsson på 
GrandLundia med konferensloka
ler än att ge lundaborna möjlig
het att se kvalitetsfilm. 

Bröderna Paulsson, som inte 
precis kan klaga på behandlingen 
i kommunala instanser vid tidi
gare tillfällen, blir fräckare och 
fräckare . Nu vill man ha kommu
nal borgen för ett lån till om- ' 
byggnad av biografen men vill 
inte att intäkterna från lokalen 
»belastas» med någon hyra. 
Fräckt! J a visst, men det går 
säkert hem. 

Att se L und från vänster 
Det är inte för mycket sagt att 
traditioner inte varit styrkan hos 
den vänster som formerades från 
slutet av 60-talet. Det som från 
början mycket var ett anti-auk
toritärt uppror kom snart att 
stelna i ett kretslopp av avstånds
taganden ifrån det etablerade 
och surögd kritik av det bestå
ende. Alternativen lyste med sin 
frånvaro, antingen reellt eller så 
tog de formen av omöjlig uto
pisk eskapism. Ett litet men 
dock naggande gott undantag 
ifrån denna traditionslöshet är 
VPK-Lunds årsbok "LUND 
SETI FRÅN VÄNSTER" som 
nu utkommit i samma form i en 
sjunde version. Det är en allt
igenom nöjsam läsning, inte 
minst genom sin till den egna 
politiska rörelsen distanserade 
stil, så långt ifrån den vanliga 
flåshurtiga allmänna partipropa
gandan som man kan komma. 

Innehållet är som vanligt en 
blandad kompott med alltifrån 
cafesamtal om arkitektonisk es
tetik till.etnologens lumparmin
nen. Det senare bidraget, Orvar 
Löfgrens beskrivning av två mö
dosamma repövningsveckor ute 
vid Revingehed är en mycket 
skojsam läsning som visar hur 
den tränade etnologen som iakt
tagare ständigt ser saker i våra 
vardagliga situationer som, ge
nom bristen på analysinstrument 
och ovanan att tänka det vardag
liga i generella kategorier, är för
borgade för oss andra. Bidraget 
är visserligen opretentiöst i både 
form och format men är en liten 
godbit för alla oss som varit och 
kommer i samma situation. 

I ett annat bidrag diskuterar 
Ingrid Andre och Sten Henrik s
son kring det som byggts under 
året i Lund. Diskussionen försig
går på det nya cafeet Balzac be
läget vid Bantorgets nedre hörn. 
Det verkar vara med en viss 
skräckblandad förtjusning av 
att egentligen göra det förbjud
na som de två inträder i lokalen, 
vilken karakteriseras som ett av 
de nya "mondäna ställen för 
innepubliken" som uppstått i 
Lund . Själv föredrar jag nog Bal
zac framför Domus fik och om 
det betyder att jag är mondän 
och inne är jag bara glad. Allt
nog, jag är själv inte ense med 
dem vad gäller arkitektur och 
deras förtjusning över den slabb
iga funktionalism som Anselm
gruppen bestått Lund med delar 
jag inte. Men förutom en fin in
ventering över nya byggnader i 
Lund är bidraget intressant även 
ur en annan synpunkt, nämligen 
vänsterns förhållande till este
tiken. J ag har en känsla av a t t 
detta är mycket viktigare än vad 
frågan har uppmärksammats. 
Vänstern är ju av samma andas 

barn som funktionalismen, både 
vad gäller arkitektur, kläder, 
matvanor, o s v. För vänstern 
tror jag devisen har varit att det 
som inte kan motiveras utanför 
sina rationella funktioner inte 
heller är önskvärt. Bristen på en 
känsla för det flärdfulla , det helt 
orationella, för att in te säga o-

tivera om det är moraliskt rätt 
att njuta god mat på krog, dyr 
sådan därtill. Kan man sakligt 
sett livnära sig på .Jinser och 
vattensjuk buljong, alternativt 
morotssaft, finns det ju inga 
som helst skäl i världen för att 
man skall lägga ut dyra pengar 
på rosastekta ankbrös~ på spar-

Lund sett från 
vänster 

Il ··r· 

.\ 

p~ . J 

' u ~11 

,, r- ... 
' 
l l 
~ 

nyttiga, men ack så sköna, tror 
jag har bidragit till en viss air av 
tristess hos vänstern, en faktor 
som inte saknar betydelse för 
möjligheten till folkligt genom
slag i politiken. (V ad gäller den 
funktionalistiska arkitekturens 
politiska funktioner är min fa
voritanalys Mats Franzens arti
kel "Gatans disciplinering" i 
Häften för Kritiska Studier 
1982:5 vilken varmt rekom
menderas). 

Temat går igen i det kanske 
roligaste bidraget, det om krogar 
i Lund. Jag är helt ense med 
skribenten att Grand inte bara 
kommunalpolitiskt utan även 
kulinariskt sett är ett misslyck
ande och efter att på skriben
tens inrådan ha testat den nya 
Petri Pumpa är jag beredd att 
hålla med i ovationerna inför de 
höjder som detta matställe kan 
nå. Det är kanske symptoma
tiskt att detta är det enda ano
nyma bidraget eftersom förfat
taren anser sig tvungen att i ett 
längre avsnitt särskilt söka mo-
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risbädd med en därtill hörande 
bättre Rioja. Eller hur? Fast om 
socialismen innebär att enbart 
det förra skall tillhandahållas på 
de till det centrala planhushåll
ningsorganet inkorporerade 
krogarna, får det nog vara för 
min del. 

Många fler bidrag förtjänar 
att nämnas, ex vis det om livet 
bland radhusfolket i Södra 
Sandby eller det om när Bengt 
Lidforss åker tåg till Bjerröd. 
Vad man kanske saknar är det 
lite fräcka och utmanande poli
tiska kåseriet. Det är bara att 
hoppas att traditionen skall fort
sätta och att det finns med i 
nästa års Lund sett från vänster. 

Bo Rothstein 
APROPÅ 
recensionen ovan vill vi gärna 
påpeka att matskribenten Che
fens Kusin och årsboken även 
uppmärksammas i senaste numret 
av Veckans Affärer. 

Vpk Lunds genombrott i so
cieteten? 

KÖP KRUT! KÖP KRUT! KÖP KRUT! KÖP KRUT! KÖP KRUT! KÖP KRUT! 
Förra året fick vi ej tillräckligt. Men i år! Alltså. Fyrverkeri är vackert. Ett måste på en höst
fest. Mera pangfest. Än köper vi inte kulor. Bara krut. Låt dina pengar gå upp i rök! Sätt in 
ditt bidrag till ett höstfestfyrverkeri på p g 710093-6. Märk talongen »krut». 

Pyromaner i hela Lund, förenen Eder! 



Vandring 
med strömmen 

För den som ännu inte spikat 
sin sommarsemester finns det 
skäl att överväga vandrings
sektionens färd till Österrike 
de två första veckorna i juli. 
Vandringen utgår från Linz och 
går nedströms Donau, i princip på 
den minst trafikerade av strand
kanterna. Som vanligt på sek
tionens kontinentala sommartur 
traskar vi cirka två mil om dagen 
med åtskilliga pauser på kafeer 
och annat. Vi ligger i tält, gärna 
utanför de stora campingplatserna, 
men det räcker ändå med en pack
ning på högst tio kilo. 

Huvudriktningen är klar men 
detaljerna kan improviseras. Det 
är till exempel möjligt att vi ge
nar genom någon skog, åker flod
ångare en halv dag eller tar spår
vagnen den sista milen in till Wien 
som är slutmålet. 

Temat ~lir naturligt nog 
Donau och Osterrike . Någon ska 

läsa in sej på "Wittgenstein's Vien
na", andra läser de klassiska öster
rikiska romanerna och ytterligare 
någon fördjupar sej i Buttingers 
"Das Ende der Massenpartei" som 
har mycket att säga om Öster
rikes ruttna politiska traditioner. 
Sen finns det ju musikaliska di
mensioner på Österrike och Wien. 

På nerresan passeras den stora 
järnvägsutställningen i Niirnberg 

Modell och verklighet 
På Miljö- och hälsoskyddsnämn
dens sammanträde i tisdags hand
lad e det mycket om avgaser. VBB 
i Malmö har på nämndens upp
drag gjort en utredning av bil
avgaserna i Lund. Eller har dc 
kanske inte gjort det? 

Efter att ha fått utredningen 
presenterad och kommenterad av 
utredaren Bengt Holm berg (och 
kriti serad av stadsläkaren Ner
mark, som tycker det är ett 
djävla sä tt att antyda, att det i 
hans stad sk ulle finnas gator, 
där folk mår dåligt av avgaser) 
kan man börja undra. Resulta
ten av utredningen tycks näm
ligen minst sagt osäkra med 
felmargina ler på upp till plus 
minus 40 procent. Kanske är 
det riktigare att säga, att man har 
prövat en modell och inte en 
verklighet. 

Av en del verkligheter har 
man inte ens någon modell 
att pröva. Så är t ex fallet med 
ga tukorsningar, där bilister som 
står st illa och kör på tomgång 
spyr sina avgaser över gång
och cykcltrafikanter. Och över 
sig själva och sina passagerare . 
l brist på modell att arbe ta efter 
har sådana miljöer inte alls 
undersökts! 

Som varande lekman gjorde 
jag en enkel och kanske naiv 
ref1cxion. Från bilar och bussar 
kommer det avgaser och buller. 
Det mår folk inte bra av. Då 
ska väl bilarna bort frän centrum 
och dc bussar som behövs köras 
på gas eller el, eller hur? 

Ledamöterna i Miljö- och häl
soskyddsnämndcn, alla utom vpk: 

arna, tycks emellertid ha dragit 
en annan slutsats. De tycker näm
ligen att nämnden ska ge ut en 
liten broschyr med goda råd om 
hur man skyddar sig mot avgaser 
i trafiken. Gå en bit in på trotto
aren, är ett sådant råd. Åk in till 
stan och handla under blåsiga 
dagar, ty då är luften renare 
är ett annat. Någon rekommenda: 
tion att använda gasmask finns 
dock inte. 

Miljöpartisten Anders Nord
gren, som röstade för att bro
schyren ska tryckas, hade en lite 
originell motivering. Folk blir så 
förbannade när de ser den att de 
går in i Miljöpartiet, menar han. 
Finns det in te ett hopp i logiken 
där någonstans? 

LS 
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och uppresan går troligen genom 
Slovakien och Polen. Det är tåget 
som kostar, annars är detta en 
mycket billig semesterform. 
. Planeringsmöte fredag 10.5 

(1 dag!) hos Ingrid Andre, Karl 
Xl-gatan 10 A, te! 14 26 72, ki 
20.15. Hon ger också fortsatta 
upplysningar - det är ingen stor 
brådska med anmälningen. 

Var vi tvåtusen? 

»Tvåtusen demonstranter trotsade 
vädret ... i VPK- och KU-Lunds 
första majtåg.» och »Som vanligt 
var det andra l maj-tåget, social
demokraternas, ungefär hälften så 
stort, ca l 000 deltagare.» 

Så löd ingressen till VB:s 
första maj-reportage. Men riktigt 
sant är nu inte detta . Jag vet, 
för jag räknade båda tågen - på 
uppdrag av vpk. 

Knappt 1500 personer fanns 
det i vpk:s tåg, vilket meddela
des demonstrationsledningen. 
Som tydligen blev besviken över 
att vi inte var fler och meddelade 
mötesdeltagarna att på stortorget 
var vi nog tvåtusen ... Men VB:s 
reporter kanske inte hör så bra? 

l sossarnas tåg var det mycket 
riktigt ca 1000. Men under den 
halvtimme jag stod på Trolle
bcrgsvägen, så strömm ade det 
faktiskt folk till Folkparken. Jag 
tror att de var minst 13 - 1400 
på sitt möte. Så jämförtalen 
ska vara 2000 mot 1400 eller 
1500 mot 1000. Dubbelt så 
många var vi inte, tyvärr. 

i. 

I valtider 
Det regnade förra lördagen. Jag 
påpekar detta därför att jag tyc
ker att det kan vara slutregnat för 
ett tag nu i Lund. Vpk-Lunds 
blåsorkesters instrument mår inte 
bra av alltför långvarig kontakt 
med det försurade regnet. Men 
trots regn och rusk hålls det ap
pellmöten på Mårtenstorget. För
ra lördagen var det ändå ganska 
många, som inte lät sig hindras 
av vädret utan mellan tolv och ett 
lyssnade på musik och tal av bl a 
Jörn Svensson. Även om vi alltid 
litat på lokala förmågor (och dit 
räknar vi Jörn), så vill vi gärna visa 
lundaborna att kommunismen le
ver och frodas även utanför kom
mungränserna. Nu på lördag (11/5) 
gör vi ett nytt försök att överlista 
vädrets makter på MårtenstorgeL 
Mellan tolv och ett. Och då ges 
det tillHi.J.le att bl a lyssna på A lex
ander Chrisopaulas. Alex är riks
dagsledamot från Göteborg och 
medlem i partistyrelsen. Och om 
några veckor kommer Bertil Må
brink till Lund en lördag. Bertil är 
vice ordförande i partistyrelsen 
och ordförande i riksdagsgruppen. 
Som Sven-Bertil Persson sa i lör
dags medan regnet strilade: "Vi 
finns här idag, och nästa lördag, 
och nästa lördag med ända fram 
till valet. Och efter valet finns vi 
också här på torget. Leve social
ismen!" Förskrämt hukade sig 
några moderata mötesanordnare. 
"Varje lördag! Hur skall man då 
kunna undvika dessa satans kom
munister?" 

Sedan Arbetet siat om Vpk:s 
undergång inte minst här i Lund 
har många socialdemokrater 
frågat mig vad som egentligen står 
på. Det finns nämligen inte så få 
socialdemokrater i Lund, som är 
ganska missnöjda med det egna 
partiet. Och vad händer egentligen 
om den borgerliga majoriteten i 
Lund bryts. "Inte vill vi att det 
skall bli som i Malmö!", anför
tror mig mina, som man säger, 
"tillförlitliga källor" . De fort
sätter: "Kommer ni i Lund att 
vara vänliga pådrivare, eller vad?" 
Ja, vad svarar man? Först får vi 
naturligtvis se till att vinna valet. 
Och det är inte gjort i en hand
vändning. Visserligen gör modera
terna sitt bästa i Lund för att för
lora så många ungdomsväljare som 
möjligt, men vi kan ju inte lita 
bara på våra motståndare. Men 
om nu Vpk lyckas vinna några 
mandat och socialdemokraterna 
håller de s k ställningarna; vad 
händer då? Ja, inte kommer Vpk 
att acceptera en socialdemokratisk 
politik i Lund, som lånat färg och 
innehåll från Malmö! Den bästa 
garantin för en fast vänsterpolitik 
i Lund är just Vpk. Så till de av 
mina socialdemokratiska vänner, 
som börjat tröttna på SAP:s 
"samförståndspolitik" och undfal
lenhet mct borgarna, säger jag att 
det faktisk finns ett alternativ om 
man tycker att trettio år är nog. 
Rösta på Vpk! Och inte bara i 
Lund utan också i landsting och 
riksdagsval. I fyrstadskretsen har 
vi med Rolf Nilsson ett riktigt 
bra andra namn, eller hl! r? Eller, 
som någon har sagt: Erfarenhet 
och förnyelse är en ganska oslagbar 
kombination. 

Observator 
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Mp politiserar 
idrotten 
Pörst på sista sträckan avgjordes 
den stafettlöpning mellan kom
munalpolitiker från Malmö och 
Lund, som var ett inslag i årets 
Lunklopp. Ett tiomannalag från 
vardera kommunen sprang de 
dryga 21 kilometrarna mellan de 
b,åda orterna. Miljöpartisten 
Oivind Hatt fick nöjet att springa 
i mål som segrare. 

Av detta fick några väntande 
miljöpartister med fullmäktige
ledamöterna Richelicu och von 
Rosen i spetsen fnatt. De upp
trädde som om det var miljöpar
tisterna på de avslutande sträckor
na, som avgjort loppet. Ett sådant 
skändligt försök att politisera id
rotten måste kraftigt fördömas. 

Postadress. 

Vpk vann igen 
Korpens årliga bowlingcup vanns i 
år av V pk! 

46 anmälda bowlare (med 
serielicens) kämpade om en plats i 
finalen och om de fina priserna. 
Tyvärr råkade de två Vpk:arna få 
möta varandra redan i 3:e om
gången, så någon helröd fmal 
kunde det aldrig bli tal om. 

Till finalen kvalificerade sig så 
småningom Rolf Gullberg, Tetra 
Pak och Lennart Löfving, Vpk. 
Redan efter två serier var finalen 
avgjord och V pk hade gjort ytter
ligare framgångsrik PR i bowling
hallen: cupseger plus serieseger 
samma säsong- valåret 1985! 

POSTTIDNING 
Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 U.Jm:J 

Kooperativ solidaritet 

Genom insamlingen Utan Grän
ser stöder kooperationen den 
sydafrikanska befrielserörelsen 
ANC. KF har beslutat att inte 
sälja varor från Sydafrika. Bidra
gen till Utan gränser genom 
försäljningen av konsumkassar har 
fördubblats genom höjning från l 
till 2 öre per kasse. Konsum 
Sörmland gav 41.800 kr, l % av 
försäljningssumman den 15 mars, 
till Etiopien genom insamlingarna 
Utan Gränser och Rädda Barnen. 
Solidars solidaritetsgrupp i Malmö 
organiserar insamlingar och lotte
rier bland förtroendevalda och an
stäl lda till förmån för Utan 
Gränser. Den kooperativa studie
cirkeln hos ABF i Lund har or
ganiserat visning av filmen Am and
la, som skildrar missförhållandena 
i Sydafrika. Under veckan 13-18 
maj låter Domus Lund Tredje
världenbutiken Klotet bedriva för
säljning av sina varor på Domus. 
Samtidigt kommer Domus att in
rikta sin försäljning på varor 
från u-länder. Konstnärskoopcra
tivet i St Gråbrödersgatan skänkte 
hela intäkten från försäljning 
av de varor som fanr.s i butikens 
skyltfönster till VI:s insamling för 
skog i Kenya. 

Orvar Andersson 

PRESSTOPP 18 Lö 11.5 kl1 0. 

B LASO R KESTE RN Appellmötes
spel Lö 11.5 Mårtenstorget kl 12 
ta med alla note r. 
Repetition Sö 12.5 kl 19. Nya 
jiddischarr från Ma ri a. -45 har an· 
mält sig till blåsarlägret. Hurra! 

PLANERINGSMÖTE Sommar-
vandringen Planering av somma
rens vandring "Längs Donau mot 
Wien". Fre 10.5 kl 20.15 hos 
Ingrid Andre, Karl XI gat 10. Nya 
vandrare väl komna. 

VB:s reportrar, som följde 
händelserna från starten i Malmö 
till målet i Lund, är helt överens 
om att segern grundlades på de 
för sta sex kilometrarna. Dessa 
löpte nämligen vpk-arna Finn 
Hagberg, Jan Svensson och Lasse 
Svensson på en tid under 24 mi
nu ter. Efter dessa tre sträckor 
ledde Lund stort . Denna ledning 
hade dock gått förlorad efter yt
terligare tre sträckor, där en något 
framtung · Larry And o w (s) och de 
båda storrökarna Benny J önsson 
(m) och Lars V Andersson (c) 
gjorde lite svagare ins<>.tser. Sär
skil t fritidsnämndens ordf Benny 
Jönsson, som gärna försöker göra 
ett lite sportigt intryck, var en be
svikelse. Redan efter en kilometer 
kroknade han ordentligt, bör j ad e 
grimasera väldigt och klagade över 
håll . Efter ytterligare ett par hun
dra meter orkade han inte längre, 
utan var tvungen att gå en bit. Vid 
växlingen hade det späns tiga so
cialdemokratiska . kommunalrådet 
Rhode i hälarna. 

Mer och mindre arbete 

MÖT VPK RIKSDAGSMÄN Lö 
11 .5 kl 12-13 håller Vpk Lund 
torgmöte på Mårtenstorget med 
riksdagsman A lexande r Chrisopo 
lous. Därefter möte på parti loka
len, Bredgat 28 kl 14.30. Kaffe 
serveras. 

KRISTNA FÖR SOCIAL15M 

Lyckligtvis var miljöpartister
na Kjell Dahlström, Nina Sved
berg och Öivind Hatt i bättre 
form. Men som sagt , segern grund
lades i början av loppet. Sluttiden 
blev kring 1.35, vilket ger en snitt
tid per kilometer runt 4.30. 

Pinn Hagberg och Jan Svens
son sprang hela loppet. Finn, som 
var lite ouppmärksam, blev pas
serad av Öivind Hatt precis före 
mål. Jan hade då redan för tio 
minuter sedan avslutat sitt lopp 
på utm ärkta tiden 1.26,50. 

ÄNNU EN ROLIG LEK! 

Denna gång kommer valkommit; 
ten med en barnlek. Forslag pa 
barnknappar inför valet. 

Alla barn får lov att göra 
knappar, skicka in förslag till 
Veckobladet innan valet. 

I en motion till landstingsmötet 
föreslår Vpk att landstinget ge
nomför försöksverkasamhet med 
6 timmars arbetsdag (utan löne
sänkning) på ett antal kliniker och 
sj ukvårdsinrät tningar i Malmöhus 
läns landsting. Förvaltningsutskot
tet bör utforma riktlinjer och di
rektiv för försöksverksamheten. 

V pk menar att sex timmars ar
betsdag skulle vara en viktig hälso
politisk reform. Skälen till det är 
många: 

Kortare arbetsdag ger bättre 
förutsättningar för jämställdhet 
mellan könen. Idag arbetar många 
kvinnor deltid för att sköta hem 
och familj. Om alla har kortare ar
betsdag kan männen utföra sin del 
av hemarbetet. 

Barnen mår bättrP. om föräld 
rarna arbetar mindre. 

Scx timmars arbetsdag ger fler 
arbetstillfällen. 

Samhället drar nytta av korta
re arbetstid eftersom de arbetande 
får mer tid att engagera sig i de 
många viktiga samhällsfrågor som 
måste lösas. Utvecklingen av den 
sam hälleliga demokratin kräver 
människors aktiva medverkan . 

Alla dessa skäl talar för kor
tare arbetstid, men eftersom det 
är svårt att förutse de organisa
tionsmässiga och ekonomiska 
konsekvenserna bör man genom 
föra en försöksverksamhet. 

I en annan motion till lands
tingsmötet föreslår Vpk hur fler 

fasta jobb kan skapas inom lands
tinget . 

För att skapa fler fasta jobb 
inom landstinget bör landstinget, 
genom landstingsförbundet, kräva 
att regeringen frigör 5 miljarder kr 
och överför dessa till landsting 
och kommuner "för en expansiv 
och sysselsättningsskapande häl
so - och sjukvårdspolitik". 

Pengarna kan tas ut genom 
skatt på · storföretagen s vinster 
samt genom att kompensationen 
för borttagen beskattningsrätt för 
juridiska personer höjs från 2 till 
4,5 miljarder kronor. 

Jobben behövs eftersom anta
let arbetslösa stigit avsevärt under 
senare år. Dels genom att före
tagen flyttar produktion till låg
löneländer dels genom att teknik
utvecklingen slår ut arbetskraft. 
Tillväxten av arbetstillfällen i · 
kommuner och landsting har dras
tiskt minskat sedan 1970-talet, då 
den var ca 40 000 per år, till idag 
då den är ca 2 000 arbetstillfällen 
per år. 

Landstingets planerade bespa
rings- och nedskärningspolitik 
kommer att ha negativa konse
kvenser för vårdens kvalitet och 
tillgänglighet, samt tillgången på 
arbetstillfällen. 

Samhällets kostnader för ar
betslösheten är nästan lika stor 
som om samhället skulle ha an
ställt och avlönat de arbetslösa 
säger V pk i sin motion. 

"Var finns vänsterkraftern a i 
Sverige?", samtal m ed Jörn Svens· 
son om framtiden. Mån 13.5 kl 
19.30, LuKriss, Kyrkogat 4. 

KOMPOL sammanträder den 13 
maj kl 19.30. Disk om kultur· 
motioner och handlingsprogram 
och mycke t annat. 

DENNA VECKAS REDAKTIO N 
Sonia BerJström, Lars Nilsson och 
Lars Svensson. 
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