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Fredagen den l 7 maj 

Ett socialistiskt 
~Fråga Lund 
'--/pk-Lund kornmer den 21 

maj kl 19.00 i stadsbibliotek
ets hörsal i Lund att anordna 
"Ett Socialistiskt Fråga Lund': 

Ä ven om vi lånat rubriken 
"Fråga Lund" har vi naturligt
vis tänkt oss en annan upp 
läggning än den "traditionel
la". I stället för att välja ut en 
liten panel har vi menat att 
det är viktigt att utåt kunna 
visa att det faktiskt finns 
många socialistiskt sinnade 
forskare i Lund. 
Vi har också haft ambitionen att 
demonstrera en ämnes- och fakul 
tetsmässig bredd och mångfald . 
Mot en sådan bakgrund beklagar 
vi snarast att paneleu inte är ännu 
större. Följande deltagare har hit
tills accepterat att ingå i panelen: 

ofessor Per-Åke Albertsson 
'--.:viokemi) 

FD Margot Bengtsson 
(psykologi) 
Docent Bengt Olle Bengtsson 
(genetik) 
FD Boel Berner 
'·ociologi) 

;knD Mats Bahgard 
'--(ar be tsmilj ö teknik) 

Professor Anna Christensen 
(civilrätt) 
FD Göran Fries 
(datalogi o numerisk analys) 
FD Björn Fryklund 
(sociologi) 
Leg läk Lars Hagmar 
(yrkesmedicin) 
FD Sten Henriksson 
(datalogi o numerisk analys) 
TeknD Bo Jönsson 
(fysikalisk kemi) 
Tf professor Daniel Kailos 
(pedagogik) 
FD Anders Kjellberg 
(sociologi) 
Professor Birgit Krantz 
(byggnadsfunktionslära) 
Tf professor Eva-Mari Köhler 
(pedagogik) 
FD Lars Lundquist 
(ekologisk zoologi) 
Doc Lars-Göran Malmgren 
(litteraturvetenskaJ2) 
Forskningass Lars-Ake Mikaeisson 

(arbetsmiljö teknik) 
Docent Mario Monti 
(medicin) 
Docent Lars-Arne Norborg 
(historia) -
FD Tomas Peterson 
(sociologi) 
FD Anders Sannersted t 
(stad svetenskap) 
FD Björn Stenholrn 
(astronomi) 
Professor Sune Sunesson 
(socialt arbete) 
Professor Ulf Teleman 
(nordiska språk) 
FD Eva Wigforss 
(logopedi) 
Docent Orjan Wikander 
(antikens kultur och samhällsliv) 

Sam !liga är verksamma som lär
are och/eller forskare vid Lunds 
universitet. 

Listan kommer att komplet
teras. Som "frågeordförande" 
kommer Daniel Kallos att fungera. 

Kritisk forskning 
En av utgångspunkterna för att 
anordna "Ett Socialistiskt Fråga 
Lund" är det alltmera nära sam
arbete som utvecklas och upp
muntras mellan privat näringsliv 
och utbildning och forskning vid 
universiteten. Även bindningarna 
mellan statsapparaten och forsk
ningen kommer att uppmärk sam
mas. Vilka effekter har denna ut-

veckling? En annan utgångspunkt 
bildas av frågan om vilket u try m
me och vilken samhällelig betydel
se som en kritisk forskning med i 
bred mening socialistiska förtec
ken har? Vilka är en sådan forsk
nings uppgifter idag? 

Frågor till Quensel 
Tanken är självfallet inte att ut
veckla " frågeaftonen" till en 
paneldebatt. Avsikten är att låta 
någon eller några i panelen besvara 
varje fraga och att lämna största 
möjliga utrymme för frågor från 
auditoriet . 

Frågor till aftonen kan insän
das breviedes till i förväg till Anna
Sofia Quensei, Vpk-Lund , Bred
gatan 28, 222 21 LUND. 

Aftonen är tänkt att hålla på 
mellan 19.00 och 21.30 (möjligen 
en halvtimme längre). 

Partipolitiskt obunden 
Även om Vpk-Lund är arrangörer 
vill vi understryka att panelens 
medlemmar inte hämtats uteslut
ande från vårt parti utan i stället 
speglar en i ordets bredaste mening 
"socialistisk inställning" och/eller 
har visat ett intresse av att kunna 
ge ett bidrag till en manifestation 
med den inriktning, som här be
skrivits . 

Anna-Sofia Que1:Zsel 

BARNKULTUR 

Vpk-Lund vill genom korn· 
munfullmäktige få fram tre 
kulturpedagogtjänster inom 
barnomsorgen. Dessutom yr
kar man på att kulturnämn
derna utökar sin budget på 
barn- och ungdornsområdet 
med minst 25% i budgeten 
för 1986. 

-I Lunds kommun har planer på 
ett Musikdagis vuxit fram, där en 
speciell grupp barn skulle få öka
de möjligheter till kulturella och 
skapande aktiviteter. Inom vpk 
Lund vill vi i stället att möjlig
heterna till egna kulturella ska
pande aktiviteter bör utöka s och 
omfatta alla barn i Lunds kom
mun. skriver man i motionen. 
-Ett sätt att skapa detta kan vara 
genom inrättande av kvalificerade 
kulturpedagogtjänster inom Barn
omsorgen, där dessa pedagoger 
har som sin arbetsuppgift att 
tillsammans med barn och perso
nal , eller som handiedare till 
perso nal , verka för att de skapan
de aktiviteter som sång, dans, 
drama, musik, bild och form 
utvecklas, stimuleras och främ
jas. 
- Exempel på projekt med gott 
resultat inom dessa områden är 
konstnärsateljen på Svenshögs
skolan och ett bild- och form
projekt på daghemmet S t in sen i 
Södra Sand by. Enstaka satsningar 
av den här typen kräver , för att 
b Ii f ramgångsrika även på sikt, 
en kontinuitet med uppföljning 
och fortsatt stöd till barn och 
personal, 
-Såväl barn inom förskola, fri
tidshem som dagbarnvårdarverk
samhet bör få tillgång till detta. 



·-

: I valtider 
. ,., . ~ När vädret nu äntligen börjar bli gäller är naturligtvi ~ hur ~om-

vackrare samlas nyfikna lundabor munmedlemmarna pa ett duekt 

A vd r agsgilla 
mensskydd 

Det året en tjej fyller tretton 
kommer det rosa och gula paket 
i brevlådan. Paketen med avsän
dare Tampax, o .b., Mimasept etc. 
innehåller, som den skarpsinnige 
redan listat ut , mensreklam. I 
paketen ligger brev, " personligt" 
ställt till flickans mamma (var
för inte till pappa?), prover p å 
olika bindor och tamponger sam t 
en söt lit en bok i piffiga pastell
farger , som 111cllan små blomster
rankar beskriver händelseförlop
pet i kvinnokroppen . Texten il
lustreras av en bild av en blom s
terrabatt (vid en andra titt syns 
det dock att bilden förestälJer 
en äggledare - dekorerad med 
tulpaner). 

Allt går ut på får tjejen att 
köpa just deras binda, som är 
osynlig tom under gympingtrikå
erna. Det är väl bra i och för sig, 
men det är fel att multinationella 
storföretag får tjäna pengar på 
kvinnans naturliga behov. Och det 
är mycket pengar de tjänar på 
oss. Apotekets bmda, som val 
tillhör de billigaste, kostar ca. 
17 kr fö r 20 st, vilket i sin tur 
gör ca 30 kr i månaden. Det va
rierar naturligtvis efter hur lång 
eller riklig mensen är. Eftersom 
året har tolv månader kostar 
mensen en bindkonsumerande tj ej 
ca 350 kr. om året. 

Nu tänker ni kanske, att 
»det var ju inte så farligt , det 
-kan man gott betala. Och det 
kan man mycket riktigt också. 
Det är mycket få kvinnor här 
i Sverige som virkar bindor av 
lju-svekegarn. Inte heller finns 
det intresse för den kinesiska 
modellen att suga u t allt blodet 
den första dagen. 

Men vi tjejer/kvinnor ska inte 
behöva betala 350 kr om året 
för vårt köns skull . Nej, själv
klart ska mensskydd vara gratis 
eller åtminstone subventioneras . 
Men hur skulle då gå till att 
få ut mensskydd till alla landets 
fertila kvinnor? Per post kanske 
eller möjligtvis stor bind- och 
tampongutdelning den förste i 
varje månad från den svarta skulp
turen på Stortorget. Tänk vad 
festligt på l maj! De vita vimp
larna vajar i kapp med de röda! 
Allvarligt talat så skulle mens
skydden naturligtvis vara avdrags
gilla i deklarationen. Mycket prak
tiskt och bra. Så, alla kvinnor , 
upp till kamp för avdragsgilla 
mensskydd! 

(Om det var männen som 
hade mens, skulle tampongerna 
vara gratis.) 

i Genarp, Dalby och Lund till de sätt sk~ll . kunna uttrycka ~ma 
träffar som anordnas för att infor- onskemal till namnden . Men detta 
mera om kommundelsnämnder. omvandlas i sann tjänstemanna-
Det har ju sagts att frågan om den nit till en byråkratiskt kontrol-
kommunala demokratin skulle bli leract och styrd mventenng. I 
en av lundavalrörelsens hetare. Än stället fö r att fråga sig hur ka-
så länge har det väl inte hettat till naler för inflytande och påver-
så där värst. Så låt mig gjuta lite kan skall kunna oppnas ser lag 
olja över den falnande eld i hopp framfor m1g kommundelens lilla 
om att den skall flamma upp. opinionsinsti tut för regements-

När moderater och socialdemo- enlig mventermg, Vilken sederne-
krater förenar sig brukar det bli ra kan samordnas med övrig verk-
mer byråkrati än demokrati. Det samheL 
låter kanske konstigt. Men så tig- "Efter att ha konstaterat att_ om-
ger det tilL Moderaterna vill radeschefen_ skall ha ansvar for att 
egentligen inte ha några kom- underlag_ for politiska beslut tas 
mundelsnämnder. Men har mot- fram, for kostnads- och budget-
villigt acceptera t en försöksverk- frågor och för ~er sonalplane~ing 
sam het. Socialdemokraterna vill heter det avslutnmgsv1s: »Slutligen 
ha kommundelsnämnder men inte bör tid finnas för personlig ut -
demokrati . Dessa båda stånd- veckling. Områdescheferna inom 
punkter lyckades hitta varandar kommunen förväntas få utbild-
när den särskilda kommundels- rung_ kontmuerhgt _genom perso-
nämndskommitten hade sitt se- nalforvaltmngens forsorg. Extern 
naste sammanträde. utbildning kommer med säkerhet 

Till detta sammanträde hade också behövas. Det är möj ligt att 
Bror Andersson på kommunens områdescheferna tillsammans bi}-
personal(örvaltning avfattat ett dar en utvecklmgsgrupp .» Alltsa: 
spännande dokument med den Utvec_klingel1 ar framst en fråga 
fantas ieggande titeln »Delområde : f() r tjan~tmannen. Och allra mes t 
Områdeschefer». Här redovisas på for omradescheferna._ . 
klanderfri byråkratsvenska hur Och Jag_ som 1 mm enfald m-
verksamheten inom kommundels- billade m1g att det var politiken 
nämnderna skall avpolitiseras, som skulle utvecklas, förct.jupas 
tjänstemannastyras och dessutom och breddas. NeJ . I Lund ar det 
avlägsnas från kommundelsinvån- byråkratin som skall utvecklas, 
arna. fördj upas och breddas. 

J ag citerar ur detta aktstycke: Som kronan på verket i1ote!as 
»Den viktigaste uppgiften för om- naturligtvis att det mom kom-
rådeschefen förväntas bli sam- mundelarna också maste finnas 
ordning av KD :s totala verks- »kvalificerade befat tningshavare» 
samheL Det är ett arbete som som »sektorsansvariga». Alltså 
Järnpligen bör genomföras i en ännu fler tj änstemän på höga 
ledningsgrupp med företrädare befattningar. 
för KON :s o lika arbetsområden.» Om detta rådde en stor enighet 
Men varför nu detta? Samord- mellan socialdemokrater och ma-
ningen bör väl skötas av nämn- derater. Vad sade då de andra? Ja , 
den dvs av politikerna . Icke så. centerpartiet tycks för närvarande 
Utan av områdeschefen. Låt oss 
se fo rtsättningen :»En viktig be
ståndsdel för arbete inom KON 
är inventeringen av kommun
medlemmarnas önskemål om den 
verksamhet som skall bedrivas. 
Till stor del är det ett politiskt 
arbete, men ansvaret för kon
kretJsenng av planer och kny t
ning till samordnad verksamhets
plan och personalplan bör åvila 
om rådeschefem>. 

Vad är nu det ta för något by
råkratiskt nonsens! Vad frågan 

Progräls 
Vi bildar Lunds Kommunistiska 
Modelljärnvägsförening(Progräls) 
och vi använder 3-räls växelström 
HO (Märklin systemet) . En bana 
kommer att byggas på vinden på 
vpk-lokalen . Intresserade ombe
des donera sina gamla modell
järnvägar till partiet. 

Föreningen konstituerar sig 
fredagen den 2 3 maj kl 17.00. 
i köket , partilokalen. 

Alla kan bli medlemmar, fö r 
barn gäller dock speciella reg
ler. Föreningen är framför allt 
för seriösa vuxna med bana
sinnet kvar. 

För upplysningar kontakta 
Pär E ge vad, 11 66 69, dagtid 
partilok. David Kallos 11 53 81, 
Anna-Sofia Quensel 14 54 61 
(dagtid som Pär) . 

bojkotta mötena. Så de sade ing
enting. Miljöpartiet , som ju alltid 
talat om betydelsen av att låta 
människorna komma till tals sade 
naturligtvis nej till fö rslaget. 
Trodde ni ja! Chefsideologen Kjell 
Dahlström hade tvärtom intet att 
invända mot inrättandet av nya 
administrativa chefsposter. Här 
visade miljöpartiet sitt rätta ansik
te. Kanske aspirerar någorr, miljö
partist på någon av de sannolikt 
högavlönade tjänsterna som områ
deschef! 

Med lite olika motiveringar var 
det bara vpk och fp som sa.de nej . 
För vpk var det ett NEJ självk lart. 
Förstärk det politiska inflytandet , 
öka den direkta demokratin! .Det-
ta är vpk:s målsättning. Men nu 
vet vi var moderater, miljöpartis-
ter och socialdemokrater står. 
Deras gemensamma paroll lyder: \..__... 
Förstärk den kommunala byrå
kratin! 

Som konspirationskommunist 
anar jag moderaternas djävulska 
plan. Ge kommundelsnämnderna 
en hög topptjänsteman. Han rös-
tar och tänker säkert moderat. 
Dessutom blir det dyrt. Och då -..___/ 
kan man senare säga : Se så snett 
det gick med försöksverksamhe-
ten! Låt aJit återgå till det gamla. 

Så nu gäller det. Ställ modera
terna vid skampålen. Partiet som 
säger sig förespråka mindre byrå
krati vill i Lund öka byråkratin. 
Ställ socialdemokrate rna till svars 
inför sina väljare. Och glöm mil
jöpartiet! De är bara gröna! 

Observator 

PS ! 
Om ni vill veta mer om kommun
delsnämnder. Läs Vpk-Lund in
formerar om 'sin politik. . Häl'te 18, 
som u t kom för några veckor se
dan, handlar om kommunal de
mokrati! Så det så. DS! 

ADOPTION 
Oscar Jose, född 23/10 1983 , 
kom hem m~d oss den 8/5. 
Göran Persson Karin Blom 

LILLA TEATERN 
Teater Lazzi spelar Hanjo , ja
pansk teater , fredag den 17 och 
lördag den 18 maj kll9.30. 

Söndagen den 19 maj kl 
15 är det söndagscare för in
bördes beundran. 



KHF roterar mera 
Att åka karusell kan vara både hissnande läskigt och kittlande 
roligt på samma gång. Man vet inte riktigt om man ska skrika 
eller skratta och magen blir alldeles förvirrad. Världen är svår 
att få grepp om när den snurrar och vart vi själva, vi på karusel
len , egentligen är på väg är svårt att säga. Någon ledande kraft 
går inte att urskilja men rörelsen verkar ändå mycket samlad. 
Likt ekrarna i ett nav strålar den från en och samma punkt , en 
kärna som håller oss samman sam tidigt som mångfalden av 
strävanden i olika riktningar håller rörelsen igång. 
I den kommunistiska rörelsen 
åker vi emellertid hellre tåg än 
karusell. Med ett gediget lok 
längst fram och välo ljade vagnar i 
en lång rad bakefter går det som 
smort genom landskapet. Rikt
ningen är entydig och så fort man 
fått upp farten märker man 
knappt att man rör sig. Man slipper 

·~ hissnande känslor i maggro-
'-._.JJ och kan lugnt si tta och se 

på .hur livet susar förbi utanför 
fönstret. Lite suddigt kanske men 
absolut inte snurrigt. Spåren visar 
vägen och lokföraren vet att följa 

··-qp :s kongress 
...._...,n kanske är tåget inte det mest 
ändamålsenliga färdmedlet för vår 
resa. Då högskoleförbu ndet (KHF) 
hade kongress för en tid sedan rik
tades det en hel del kritik mot 
tågåkandet. Trots att många verkar 
söka sig mot samma mål som vi är 
det in te längre så många som kli
ver på vårt tåg nu för tiden. Och 
en hel del smyger sig faktiskt av , 
sa någon. 

- Tåget går visserligen på räls, 
men frågan är om rälsen för oss 
dit vi vill? undrade en annan. 

- J a, och eftersom både loket 
och rälsen mycket väl kan tänkas 
leda oss fel måste det vara både 
osäkert och slösaktigt att inte ta 
vara på all den kraft och insikt 
som finns i vagnarna ; sa en tredje. 

Det fanns förs lag om att vi 
skulle skrota loket och ordna oss 
i cirkel istället för på led. 

- Vi borde finna ett sätt att 
" das där alla de spretande kraf-

\.._. som finns i förbundet får staka 
ut vägen sam tidigt, istället för att 
låta loket ensam t styra oss mellan 
stationerna, tyckte flera. 

De påminde oss om att 'den 
kortaste vägen mellan två punkter 
~ lr!rig är en rät linje' och föres log 

vi skulle lämna rälsen och tåg-
Yrtingen och försöka lära oss att 
susa genom luften som en skruvad 
boll!! 

Tåg med brister 
Några fick förstås svindel vid 
blotta tanken och drog allt vad de 
kunde i både broms och gas för 
att demonstrera lokets suveränitet. 
Andra höll med om att tåge t nog 
hade sina brister men tyckte att vi 
skulle skynda långsamt. 

- Kan vi inte ge tåget en chans 
till och nöja oss med en smärre 
översyn? Lite reparat ion och all
män upprustning är kanske allt 
som behövs, sade någon . 

- Vi bör inte göra något över
ilat. Man vet vad man har men 
man vet aldrig vad man får! mana
de en annan. 

~ Att flyga kan faktiskt vara 
farligt, man kan störta och brinna 
upp. Tåget kan däremot inte mer 
än stanna eller , på sin höjd, spåra 
ur, sa en tredje. 

Karusell 
Diskussionerna blev långa och av 
mycket skiftande karaktär. Då 
och då uppfriskande, raka gräl där 
dimmorna skingrades och de fak 
tiska motsättningarna började 
skönjas så att samtal kunde bli 
möjligt. Men också en hel del in
sinuationer och fördunklande in
lägg där man istället för att för
söka klärgöra sin egen ståndpunkt 
och söka efter möjliga mötes
punkter spekulerad vilt i vad 'mot
ståndarna' egentligen ville och me
nade. Somliga hävdade t ex att 
vad förslagss tällarna egentligen 
ville var att KHF skulle frikopplas 
från de större tåg som även KU 
och SSP ingår i och som enligt 
regelböckerna ska styras av Vpk. 
Och detta trots att de som stod 
bakom förslaget gång på gång för
klarade att syftet var att förändra , 
inte avskaffa, kopplingarna så att 
vi ska kunna åka karusell istället 
fö r tåg även med V pk. 

Efter tre dagar for vi hem med 
en brokig sam ling beslut i bagaget . 
Inkonsekventa kanske några 
tyckte , men om förbundet är 
brokigt är det inte mer än rätt att 
våra beslut också är det. Demokra
ti handlar ju om att släppa fram 

mängfalden - mte om att lata 
majoriteten kväsa den. Loket 
finns fortfarande kvar och har fått 
en ny besättning men dess funk
tion är oklar. Eller 'under pröv
ning' som man säger. Enligt vissa 
beslut ska vi inte längre gå på led 
utan ordna oss i cirkel, i vilket 
loket ska utgöra en länk, och vår 
rörelse i världen ska även mellan 
kongresserna bestämmas av såväl 

lokets som vagnarnas skilda och 
samfällda strävanden. 

Roterande AU 
Vad detta innebär rent konkret 
håller vi just nu på att upptäcka . 
Lokets besättning, den s k för
bundsstyrelsen, gjorde sin första 
gemensamma upptäcktsresa för 
ett par veckor sedan. En mycket 
lovande resa'! Vi kom bl a fram 
till att det vare sig är nödvändigt 
eller önskvärt att ständigt låta ar
betsutskottets plikter och befogen
heter tillfalla några få stockholm
are. Lund, Växjö , Karlstad, Umeå 
. . . är minst lika väl skickade att 
härbärgera ett AU an(in)såg vi .. 
Som nyfrälsta karusellåkare var vi 
snart överens om att vi också 
borde låta AU rotera mera - när
mare bestämt på varje fö rbunds
styrelsemöte - så att så många 
som möjligt får tillfälle att delta. 
Och vad vore lämpligare än att 
låta rotationen ta sin utgångs
punkt i Lund?! Inget naturl igt
vis. Så så blev det. En lovande 
början pä ett spännande verksam
hetsår måste jag säga. Kanske att 
lekstugan kan spridas även till 
partiet!? 

Katinka Hart 

VAD ÄR DET SOM LUKTAR 
SÅ KONSTIGT PÅ KLOSTER
GÅRDEN? 

·Måndagen den 20 maj kl 19 in
bjudes till möte om utsläppen 
från Åkerlund & Rausing. Plats 
Klostergårdens fritidsgård. 

En tj änsteman från miljö- och 
hälsoskyddsnämnden kommer att 
medverka med information och 
gjorda mätningar av utsläppen. 

Särskilt inbjuden gäst är Högni 
Hansson som fick vpk:s nyinrät
tade miljöpris l maj. 

Vpk:s stadsdelsgrupp på Klos
tergården står som arrangör. 

Veckans 
gästekonom 
Regeringens drast iska räntehöj
ning är en följd av den negativa 
handelsbalansen , utlandsskulden 
och valutautflödet. 

Vi importerar för att kunna le
va över våra tillgångar. Genom
snittssvensken har för mycket 
pengar (ibland p .g.a. upplåning) i 
förhållande till vad samme genom
snittssvensk producerar . 

Räntehöjningen kommer att 
berika den sparsamme och tynga 
den skuldsatte . Det tar väl ut va
randra så att den alltför höga 
konsumtionen förblir densamma. 

Ett bättre sätt att stävja pri
vatkonsumtionen och minska im
porten är att genom att höja 
skatten bygga ut den offentliga 
sektorn. En gammal fm svensk 
tradition som tyvärr håller på att 
glömmas bort 

Vad som bör göras med kap i
talet står i partiprogrammet . 

Finn 
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Den revolutionära 

Alltför raffinerat? 
Vi är några stycken som brukar 
ha en liten högtidsst und på lör
dagsmorgonen. Då kommer nämli
gen Arbetet med sign . Fabians 
lundakrönika. 

Vi finsmakare förstår då också 
att uppskatta de Fabian-parodier 
som sign. Observator har glatt VB
läsarna med i några nummer. Ob
servator har fint fångat den an
strängda hurtigheten, de småtunga 
skämten och den härliga partifixe 
ringen - men naturligtvis överfört 
till Vpk, det är ju parodi! I nr 18 
kom det raffmerade tillägget att 
Observator tog upp Fabians vana 
att kursivera de egna politikernas 
namn. Det var en liten fullträff! 

Men något oroligt undrar jag : 
det är ju inte alla som läser Arbe
tet. Borde inte VB på något dis 
kret sätt ange vad parodin riktar 
sej mot? Särskilt som det tycks ' 
vara meningen att det ska bli en 
lång serie . 

Gunnar Sandin 

potentialen _A'1J 
I måndags kväll hade d en ~ 
partipolitiskt obu nd na före -
ningen Kristna för socialism 
inbjudit allmänheten till 
möte. Greta Hofst en ledde 
mötet och Jörn Svensson in
ledningstalade. 

- Högerkrafterna uppträder 
i det politiska rummet med 
oanad arrogans. Var finns väns
terkrafterna? började Greta Hof
sten. 

- Vänsterns möjligheter ligger 
i dess förmåga att relatera sig 
till de nya existentiella frågorna, 
menade Jörn Svensson. Högern 
saknar den förmågan . 
Kris 
Moderaterna är starka bland ung
domar , men det lär vara så att 
47 % av förstagångsväljarna i en 
undersökning inte uppgett någon 
partitillhörighet alls. Ar det ett 
uttryck för att dagens system är 
i kris snarare än att moderaterna 
är starka? Ska vi då på sikt 
sluta att i fö rsta hand bekämpa 
valfienden moderaterna och i 

stället söka ett sätt att förhålla 
oss till resursslöseri och ny tek
nik? 

Ett spöke i Europ a 
»Det går ett spÖke genom 
Europa», skriver Greta Hofsten i 
Nålsögat 3/4 -84. »Det är arbets
löshe tens spöke. Men protesterna 
växer - i England, i Västtysk
land, i Sveriges basindustrier och , 
anar vi , i Östeuropas länder. 
Måtte inte de av oss som till
hör mellanskiktet, misstaga sig 
på vad som är på gång och luras in 
i maktens fälla : den ängsliga 
anpassningen.» Albetslöshet är ett 
oerhört mänskligt resursslöseri 
samtidigt som den materiella 
verkligheten ropar på arbe tare 
så länge hunger och brist råder. 

Litet diskuterat 

Pinsam slutsats 

Följderna av den teknologiska 
omvälvning vi befinner oss i är 
märkvärdigt lite diskuterade, me
nade Jörn i sitt anförande. Den 
västtyska urindustrin kunde i ett 
enda drag slå ut nästan hälften 
av sina konkurrenter. En New 
Yorkbank införde ett nytt utbe
talningssystem och sänkte på en 
gång antalet anställda från 430 
till 50. 

Jag läser i morgontidningen att 
sociologen Bo Schelin vid Lunds 
universitet lyckats bekräfta vad 
alla vet, att arbetare inte gärna 
spelar golf och att överklassen 
inte tyr sig till lagidrotter och 
kraftsporter: Endast l procent 

_ av brottarna hänförs exempelvis 
' till socgrp l, enligt undersök
ningen . 

Schelin konstaterar också att 
överklassidrotterna är av den art 
att man kan utöva dem högre upp 
i åldrarna. Det tycker han är 
orättvist och vill att arbetarna 
ska lägga av med bollsporterna 
och i stället bölja spela golf. 

Det är en märklig slutsats -
som om inte ex. fotboll har ett 
värde i sig själv, ja som om den 
var utb ytbar. 

Det är väl också tveksam t 
om inte golf närmast är att 
betrakta so m ett sällskapsspel 
som Fia och Finans. Och hur 
ser nu Schelin på milj öförstö
rande golfområden och på gemene 
mans ekonomiska förutsätt
ningar? 

Erfarna idrottare vet att även 
bollsporter kan utövas i hög ål
der under förutsättning att man 
upprätthåller en god grundkondi
tion genom exempelvis motions
löpning och gymnastik. Ingen, 
vare sig gammal eller ung, bör gå 
ut på en plan utan att vara väl 
förberedd. 

Med sex timmars arbetsdag 
och bättre arbetsmiljöer bör 

l 

möjligheten till regelbunden , 
allsidig träning kunna utökas 
så att rediga sporter även kan 
utövas av veteraner. 

Ett fortsatt leve för Kungs
markens mullvadar! 

Dyster 
I förra VB fanns en artikel om 
politikerstafetten mellan Malmö 
och Lund under det s.k. »Lunk
loppet». Där påpekades mycket 
riktigt att de tre första sträckor
na sprangs förhållandevis snabbt 
av oss vpk :are, men det framgår 
inte riktigt av texten , att även 
Öivind Hatt(mp) gjorde en syn
nerligen god insats genom att 
springa om en malmöit på slut
sträckan. 

Annars håller jag med om att 
det var en smula överdrivet när 
miljöpartiet med blommor och 
plakat·. lagerkransade sina egna 
löpare, som om de ensamma vun
nit loppet. 

Å andra sidan kunde man 
ibland önska sig att vpk IF , som 
trots allt har en ganska unik verk
samhet , någon gång kunde få 
publikstöd. När får vi se den för
sta supporten vid våra korpfot 
bollsmatcher? En sådan person 
skulle vara en stor trygghet, bl a 
för att det ibland behövs en linje
man. 

Men så dyster är vår tillvaro 
att m ärmiskor i stället priori
terar sammanträden, studier och 
TV! 

FH 

Explosionsmotorn ledde till 
bilismen, ångan gjorde industria
lismen möjlig , men mikroelektro
niken gör sig gällande över hela 
samhället . Datatekniken är något 
kvalitativt nytt och så genom
gripande att den skakar den bor
gerliga klasstrukturen. Nya grup
per lösgöres. 

R evolut ionär p otential 
Vad som helst kan hända , fort-

1 

satte J örn och pekade på den 
1 

revolutionära potentialen. Mili
tären och multinationella företag 
skapade den nya tekniken och 
hitintills har den Jett till arbets
löshet och till att avståndet 
mellan styrd och styrande har 
ökat. Men i den mån vi lyckas 
sätta de väldiga möjligheterna 
i demokratins tjänst närmar vi oss 
vad som är marxismens kärna -
människans frigörelse, framhöll 
han. 

Vänstern fram ino m kyrkan 
Någon koppling till kristendomen 
kom inte direkt fram denna 
kväll, men att den fanns där 
bekräftades av utropet »alla krist
na borde var socialister!» Och 
!fologen Gustaf Wingren fram
hävde att vänstern går fram inom 
kyrkan. 

KG 

POSTTIDNING 

Kulturmejeriet -
kommer, kommer ej? 

Det hänger nu på en skör tråd om 
Kulturmejeriets stadsplan ska 
hinna antas av fu llmäktige före 
sommaren. På förslag av Birger 
Rehn (s) lyckades byggnadsnämn
den den 2 maj försena planen ge
nom att skicka den tillbaka till 
stadsarkitektkontoret för en ny 
utredning om alternativ till parke
ringen på odlingslotterna vid 
Ringvägen. 

Nu finns en sådan utredning , 
som ska upp tillsammans med 
planen igen i BN på onsdag. Den .,_,____ 
visar att det finns 50 P-platser i kv 
Margretedal och Harlösabanan 
(Blecherska tom ten), som kan an
visas för Mejeriets behov som en 
provisorisk lösning, »temporärt». 

Dessutom föreslår kontoret att 
kv Mejeriet får hyra dessa platser, ---..,_/ 
att ett avtal tecknas, och att kom 
munen förbinder sig att deltaga i 
en planerad samfallighet för ett 
P-hus på Blecherska tomten! 

- Dessa krav kan inte ses som 
annat än ett försök att föregripa 
ett exploateringsavtal för Kultur
mejeriet , och har inget att göra 
med stadsplanens möjligheter att 
bli fastställd, säger Thomas Schly
ter (vpk) . Ty parkeringen på od
lingslotterna föreslås ändå finnas 
kvar i planen för framtida behov! 
Och det står klart efter kontakter 
med länsstyrelsen att planen 
endast kan fastställas ,ned denna 
P-plats. 

- Därför tvingas vi acceptera 
den i förvissning om att den aldrig 
kommer att behöva anJäggas, slu
tar Thomas. 
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