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På måndag den 26 augusti blir 
vpk och KU först med att bryta 
P4-skvalet i Lunds närradio med 
varsitt program: 
- V pk kl17.30 - 18.00 
- KU kl 22.30 - 23.30 

I måndags var det debatt i fullmäktigesalen i Lunds Stadshall. En 
debatt om frihet och kommunal demokrati. En unik debatt. 

Det var nog, som ordföranden Jan Mårtensson, för kvällen 
klädd i vinröd plyschtröja, sa, första gången som kommunister 
och moderater möttes så här. Men så är också den politiska 
situationen i Lund speciell. Kraftfältet i politiken finns just 
mellan vpk och m. Mittenpartierna, c, fp, mp och sap, hamnar 
ofta på mellanhand. 

Moderaternas trppfattning om 
frihet och demokrati är ytlig 
och konfliktfri. I sitt inlednings-
anförande använde Gun Hells
vik (m) orden i en allmänt trevlig 
och positiv bemärkelse. Ju mer 
frihet desto bättre. Något man 
kan konsumera, liksom det mesta 
i moderaternas Sverige. -

V pk har en mer preciserad och 
genomtänkt uppfattning. Rolf 
Nilson (vpk), klädd i mörk kavaj 
och vit öppen skjorta, framhöll 
att alla partier fö reträder olika 
gruppers intressen. När man talar 
om demokrati och frihet måste 
man alltid fråga sig vems intressen 
man företräder. 

Kan man öka friheten för 
någon utan att det inkräktar på 
någon annans så tycktes varken 
vpk eller m ha något emot det. 
Det är när olika friheter kommer 
i konflikt med varandra som det 
blir intressant. De mångas frihet 
kontra de fås . I sådana lägen mås
te man välja och det är då vpk och 
moderaterna visar att man företrä
der diametralt motsatta intressen. 

Som väntat pratade modera
terna mycket om valfrihet och då 
gärna i barnomsorgen. Anders 
Sannerstedt (vpk) i vit sport
skjorta med smala blåa ränder, 
drog fram ett exempel på mode
rat valfrihet i Lund. " I Lund 
finns det en kö på 5 00 barn i 
familjedaghem som vill till ett 
vanligt daghem; kön på andra 
hållet är 10 barn. Samtidigt för
ordar moderaterna att familjedag
hemmen byggs ut på bekostnad av 
vanliga daghem. Moderat valfri
het." 

Kanske litar moderaterna inte 
på att folk förstår sitt eget bästa 
och sj älv kan ta ansvar för sina liv! 

Apropå moderaternas 
valfrihet så frågade en tidigare 

VB-red~ tör, Ulf Nymark, om det 
inte är bättre "att vara med och 
bestämma vad ett smörgåsbord 
ska innehålla o ch sen göra det till
sammans än att bara, efter att ha 
betalt dyrt, få gå och välja bland 
anrättningarna?" 

Den offentliga sektorn stöttes 
och blöttes. Vpk:s hållning är att 
eftersom offentlig verksamhet är 
öppen för insyn och kontroll så 
är den överlägsen den enskilda 
som är sluten och stängd. Mode
raterna vill, som bekant, priva
tisera och skära ner. Kanske 

·känner man ändå att man har 
gått ut för hårt. Gång på gång po
ängterade man att man inte har 
för avsikt att skrota den kommu
nala servicen. Vi får väl se! 

Kommundelsnämndernas bliva 
eller inte bliva kom lite i skym
undan i debatten, och fortfarande 
är det nog tyvärr så som Annika 
Annerby (m) sa: "Kanske mera en 
kick för p~litikerna _än för d~n 

vanlige .medborgaren." Att mode
raterna inte har lagt två strån i 
kors för att göra något åt detta 
sa hon inget om. 

stämningen i debatten var res
pektfull, nästan lite högtidlig. 
Man undvek från båda sidor att ta 
till gamla kly schor utan försökte 
förk lara och förtydliga sig. Publi
ken, som mest 140 personer, var 
också märkt av stundens allvar och 
lyssnade uppmärksamt och intres
serat , men utan de spontana 
skratt och applåder som gör ett 
politiskt möte till just ett poli
tiskt möte. Kanske trodde man 
att bifallsyttringar alltid är 
förbjudna i i kommunfullmäkti
gesalen. 

lbm 

Vpk:s halvtimma kommer att 
handla om valet (förstås!) och om 
Höstfesten den 7-8 september , 
och man kan räkna med att KU 
också tar upp dom ämnena under 
sin timme senare på kvällen. 

Vpk:s närradiosändningar blir 
som i våras med sändningar den 
4:e måndagen i månaden, och KU 
sänder alltså en egen timme 
senare samma kväll. Ovriga orga
nisationer · i Radio Solidaritet är 
Radio Centralamerika, Apk, Sap 
och Lund s Fredskommitte. Radio 
Centralamerika sänder i höst bara 
l timme per månad, den första 
måndagen kl 22.30. 

Veckans affischförslag 
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Kvinnor behövs i samhällslivet 
Att vara till för barnen är inte 
bara att vara en god moder i 
hemmet. Det är också att vara 
delaktig i och ta ansvar för de 
stora besluten , som formar 
samhället. 

Kvinnor har erfarenhet av 
små och stora människor som 
mödrar, lärare, vårdare m m. 
Kvinnor förvärvar därmed kun
skaper som är nödvändiga att ta 
tillvara i den demokratiska be
slutsprocessen. 

Så har det t ex visat sig att 
barnomsorgen är bäst utbyggd i , 
de kommuner där kvinnorna är 
bäst representerade. 
Männen behövs i hemmen 
För att fler män ska fatta be
slut, som ser till barnens be
hov i första hand, behöver de 
nya erfarenheter. De behöver 
uppleva närhet till barnen. Barnen 
är framtiden. 

Mäns delaktighet i hemar
betet är också en förutsätt
ning för fler kvinnors engage
mang i samhällslivet. 

Eftersom kvinnor behövs i det 
offentliga livet måste männen ta 
sitt ansvar för hemarbetet. Annars 
blir kvinnornas arbetsbörda orim
lig . Då stannar kvinnorna hemma 
eller väljer deltid för att minska 
på dubbelarbete!. Elier lämnar 
männen. 

Beslut i fullmäktige förändrar 
inget 
Heltidsanställda i kommunen er
bjuds nu att frivilligt och utan 
lönekompensation förkorta sin 
arbetstid med 25 %. Borgarna har 
drivit igenom att det ska bli 
lättare att få partiell tjänstledighet. 

Detta beslut förändrar in te 
det bestående könsrollsmönstret. 
Det var förstås in te meningen 
heller . Folkpartiet tycks också ha 
övergivit jämställdhetsidealet 
Inte fler fasta jobb 
" Reformen" ger inte heller några 
nya fasta jobb, då en heltidsan
ställd med en månad s varsel kan 
återgå till heltid. 

Vikarier har en månad s upp
sägningstid. Det ger knappast 
någon trygghet åt elever, dagbarn 
och vård tagare. 
s ex timmarsdag för alla och 
förändrad arbetsdelning 
Med sex timmarsdag för alla med 
bibehållen lön för låg- och mellan
inkomsttagare skulle förutsätt
ningarna för en bättre arbetsdel
ning i hemmet öka . Då kan 
kvinnorna lättare ställa krav på 
männen att de ska ta ansvar för 
barn och hemarbete. Då får 
kvinnorna större möjligheter till 
ett aktivt liv utanför hemmet. 
Uppvärdering av kvinnoarbe-
tet 
sextimmarsdagen skulle da också 
innebära en uppvärdering av kvin
noarbetet. Kvinnor skulle då 
äntligen få betalt för den produk
tionsökning, som de varit med om 
att skapa. 

Det är väl detta som borgarna 
och en stor del av arbetarrörelsens 
män värjer sig emot. De vill inte 
dela med sig. De värnar om 
sina privilegier. De vill ha sin 
mark service. Fattiga och lågt 
värderade kvinnor är lättare att 
kontrollera . 

Det skånska 
kulturlandskapet 
På sistone har bönderna gått 
ut i en stor annonskampanj 
för att tala om för oss andra 
att det är de, som vårdar 
landskapet. På affischerna ser 
vi bilder av det landskap 
de vill försvara: stora öppna 
åkrar - ett landskap för 
storskaligt jordbruk, ett 
enformigt produktionsland
skap, som funnits i Skåne 
endast de senaste 50 åren. 

Det vittnar om historielöshet, för 
aldrig tidigare har jordbruksland
skapet varit så enformigt som i 
dag. Skåne är ett kulturlandskap 
helt format av mänsklig aktivi
tet. Någon vildmark finns inte. 
Lo .m. skogsområdena har varit 
del av mänsklig produktion sedan 
urminnes tider. Skogarna bruka
des som "skottskogar", där man 
regelbundet skörd ade virke och 
vinterfoder till kreaturen. 

Däremot har landskapets utse
ende skiftat under århundrade
nas lopp och det hänger alltid 
samman med skiftande ekono
miska förhållanden; på 1700-talet 
gällde det uthuggningen av sko
gen, på 1800-talet skiftena och ut
dikningarna och på 1900-talet 
granskogens frammarsch och den 
enorm a specialiseringen inom 
jordbruket, som lett till dagens 
storskalighet. Var och en av dessa 
företeelser har lett till att lands
bygden skiftat utseende. Och det 
har också lett till förändringar i 
fauna och flora. 

Ekologisk kris 
Så tro inte att det "gamla" bon
desamhället (vilken tid man nu 

menar) alltid levde i ekologisk 
balans. U n der slut et av 17 O O-talet 
hamnade Skåne i en kris till följd 
av befolkningsökning och därav 
följande överexploatering av pro-
duktionsresurserna: Resultatet 
blev sandflykt, överbetning, 
bränslebrist, överodling, skogsför
störing. (Bilden känns igen som en 
be skrivning av läget i många 
u-länder idag). I Skåne kunde man 
då lösa krisen genom nya jord
bruksmetoder: bättre redskap, 
bättre utsäde, vallväxtodlfng, 
konstgödsel och skogsplantering . 
- Idag är vi kanske på väg mot 
en ekologisk kris - fast av andra 
orsaker. 

I den nyutkomna boken Det 
skånska kulturlandskapet (förfat 
tad· av Urban Emanuelsson, Claes 
Bergendorff, Bengt Carlsson, Nils 
Lewan och Olle Nordell) kart
läggs dessa sam band mellan his
toria och ekonomi å ena sidan och 
ekologi å den andra på ett utom-

Nytt miljöpolitiskt program 
Lagom till valet har vpk Lund 
blivit klar med sitt miljöpo
litiska program. Det blir nr 20 
i serien "Vpk Lund informe
ar om sin politik". De flesta 
av de trevliga illustrationerna 
av signaturerna "Manne" och 
"Knitte" känns igen från 
gamla Veckoblad. Ett gott 
exempel på återanvändning! 
Inledningsvis konstaterar man att 
många miljöfrågor har ett ut
präglat klassperspektiv där pro
duktion efter vinst och inte efter 
samhälleliga behov är huvudor
saken till det ekologiska katastrof-

Ly ss n a till kvinnorna 
"Samhället har inte råd just 
nu", säger dom manliga eko 
nomerna. Sådana argument har 
framförts vid varje arbetstidsför
kortning. Sedan 1919 har vi haft 
fyra sådana. Pengarna finns för 
stås. Det är viljan som saknas. 

Kvinnor, höj era röster och 
kräv rätt till avlönat arbete 
och sextimmarsdag för alla! 

VPK fortsätter att driva detta 
krav. 

När ska SAP lysnna till kvin
norna i arbetarrörelsen? 

läget. Ett viktigt krav är därför att 
producenten måste ta ansvar för 
avfallet. 

Lund borde kunna bli en före
gå ngskommun när det gäller stads
miljö , naturvård och arbetsmiljö, 
eftersom man har tillgållg till så 
mycket forskning på nära håll. 
En del återkommamk krav går ut 
på att ta tillvara denna forskning, 
exempelvis infrarödfilma kom
munens trädbestånd och kontinu
erligt undersöka luftkvaliten. 

Mångahanda 
Sedan går man igenom en rad 
stora problemområden, såsom 
skogsdöden, arbetsm iljön, asbest i 
kommunen, jordbruk och livsme
del, avfallshantering, Kungs-
marken, Höjeå, Krankesjön , 
Vombsjön, Revingefältet och 
stadsmiljön. Efter varje textav
snitt följer konkreta · och inga
lunda orealistiska krav. De kan i 
själva verke t direkt lyftas ut och 
förvandlas till motioner, som t ex 
den om pilevallar och läplanter
ingar som under den gångna 
veckan lämnats in till fullmäktige . 

Läckert 
Många avsnitt är skrivna på en 
läcker fältbiologprosa , som den 
som beskriver Revingefältet : ". 

ordentligt sätt. Boken är ett måste 
för var och en som någon gång 
ser sig om i Skåne! 

Pedagogisk 
Ett utmärkt pedagogiskt grepp 
är att man reproducerar utsnitt ur 
Skånska rekognosceringskartan 
från 1812-20 och lägger in dagens 
tillstånd vad gäller bebyggelse, be
skogning, våtmarker osv och kom
menterar avvikelserna. Det ger 
synnerligen konkret kunskap om 
förändringar och dess orsaker. 
Boken behandlar hela Skåne, men 
en lundabo kan lära sig mycket 
om trakterna nära Lund . Tag t. ex. 
historier\ om vår största rekrea
tionsskog - Skrylle . 
Lövskog i Skrylle 
Skrylle idag består ju av utom
ordentligt trist, planterad gran
skog. (Gran är f.ö. artfrämmande 
för Skåne, inplanterad av männi
skohand för ca 400 år sen) . I 
mitten av 1600-talet fanns i Skryl
le riktig ollonskog - högvuxna 
ekar och bokar. Den drabbades 
förstås av uthuggning under 1700-
talet och hade på 1800-talet för 
vandlats till enefälad och betes
mark . Hur det ser ut idag vet vi . 
Kan inte någon verka för lövsko 
gens återkomst till Skrylle? 

Här finns lågvuxna torrängar, gräs
hedar, kärr, dammar och löv
dungar. Fågellivet är mycket rikt 
och rymmer ovanligheter som 
pungmes, sommargylling och fält
piplärka. Vintertid är området en 
riksbekant lokal för rovfåglar och 
gäss. Lökgrodan förekommer på 
ett par ställen och milda försom 
markvällar fy Ils luften av slink
paddornas spel." 

Kritik 
Lite tveksam är man inför pro
grammets negativa hållning till 
sportverksamheten i naturen. Golf 
är en sak , men när man också 
klankar på kanoter, motorcyklar, 
ellj u s spår och Skryllegården då 
kan en sportsinnad läsare bli tvek
sam. 

In~ heller har programmet 
tagit fram den gamla lysande iden 
att göra en cykel- och promenad
väg utmed Höjeå till Lomma, men 
kanske vill man inte störa djur
livet utmed en så stor sträcka av 
o ? an. 

Men bortsett från dessa små 
retliga randanmärkningar bör det 
ändå konstateras att V pk Lund nu 
har ett mycket lovande miljö
politiskt program. 

Mjau 



Valarbetskalendarium 

LÖRDAG 24/8 OCH SÖNDAG 25/8 
Under både lördagen och söndagen skall det delas ut valsedels
kuvert i de östra kommundelarna. Till detta behövs det i stort 
sett hur mycket folk sorh helst. Hör av er till Anna-Sofia 
Quensel på tel 13 82 13 mellan 14-18 eller tel 14 54 51 hem. 
På söndagen den 25/8 kommer vi att spika affischbockar, och vi 
börjar kl 9 på morgonen och håller på mest hela dagen. Ta med 
dig egen hammare (plåster håller vpk med!). 
Under hela helgen kommer det att stoppas valsedelskuvert till 
Trelleborg inne på lokalen, så det behövs folk. Lokalen är alltså 
Bredgatan 28. 

LÖRDAG 31/8 OCH SÖNDAG 1/9 
UTDELNINGSARBETE I TRELLEBORG OCH YST AD 

Vpk-arna i Trelleborg behöver hjälp med utdelning till ungefär 
8000 hushåll. I Ystad behöver man hjälp med 5000 hushåll. Det 
behövs folk med eller utan bil som kan ställa upp denna helg i 
4-timmarspass. Hör av er till Anna-Sofia (se ovan) eller anteckna 
er på lista på V pk-lokalen. 
Även denna helg kommer det att spikas affischbockar på loka
len. Alla krafter behövs, som det brukar heta. 

STADSDELSGRUPPERNA 
Alla stadsdelsgruppsansvari3lbör kolla upp läget i sin stadsdels
grupp vad gäller utdelning och rapportera till Anna-Sofia (se 
ovan) eller till Marianne Sonn by, t el 13 l 9 7 5. 

Glöm inte att påminna om och att dela ut VB-Extra! 

Intern~tionellt be 
i V p~ 2 va. l b yr· 

VALLOKALEN öppen 11-19 på vardagar och 10-14 på 
lördagar. Vill du ta ett pass anteckna dig nere på vallokalen , 
v1d Botulfsplatsen, eller ring 15 l O 74. 
Lördagen 24/8 Kvinnadag i Lund. Appellmöte på Botulfs

platsen l 0-11 och Mårtenstorget 11 -12. 
Lördagen 31/8 Miljödag med Viola Claesson med appell

möte kl 11-12. Bussrundtur till förstörda 
eller oförstörda delar av vår kommun. An
teckna dig för bussresan på vallokalen (mer 

Måndagen 2/9 

Torsdagen 5/9 

Lördagen 7/9 
Söndagen 8/9 
Måndagen 9/9 

information på annan plats i VB). 
kommer Margd Ingvardsson från Vpk att 
besöka Lund. Hon kommer att finnas på 
vallokalen och besvara frågor om sj ukvårds
politik och annan rikspolitik. 
Sydafrikademonstration. Samling på stor
torget kl 18. Avslutande möte på "Ugglan" 
Råbygatan . Arr. ISAK 
HÖSTFEST 
HÖSTFEST 
Jörn Svensson komromer till Lund. Han 
kommer att finnas på vallokalen. Se dikt på 
annan plats i detta VB. 

K·ollektiv 
semestertraditi.on 
lever vidare 
Sommarlägret vid Hjärtasjön i 
Lönsbodatrakten har blivit en 
årligen återkommande se
mesterform för många vpk:are 
i Lund. Egentligen är det par
tidistriktet som står för arran
gemanget men i praktiken 
dominerar Lund väldeliga. I 
år var det bara en familj från 
Malmö och en fredsaktivist 
från Värmland som bröt mot 
det mönstret. 
Sommarlägerverksamheten bygger 
på förekomsten av en ren sjö med 
abborrar i, en trivsam skog med 
bär , ekonomibyggnader med bl a 
kök sam t en plats för tält. 

Vuxna och äldre barn turas 
om att sköta nödvändiga arbets
uppgifter , såso m matlagning och 
tillsyn av små barn. Fasta inslag 
under en dag brukar vara: ett kort 
stormöte, förmiddagens diskus
sionscirkel, eftermiddagens sport 
och u tflykter och kvällens sam 
ling kring elden. Däremellan en 
massa måltider förstås. 

Eftersom många är erfarna 
lägerdeltagare flyter r u t in e rna 
smidigt, vilket ibland kan irritera 
nytillkomna, wm ofta får höra 
argumentet: " ... men så har vi 
alltid gjort!". 

Nytt för i år var i alla fall 
presenningstakets placering, under 
vilket bl a studiecirkeln brukar sit
ta vid otjänlig väderlek , samt en 
lägertidning som gavs ut i ett ex
emplar. En annan innovation var 
den vitala tonårsgruppens tävling i 
komme-sång (= kommunistisk 
kampsång). Här kan vi citera di
rekt ur lägertidningen: 

" Lyckad avslutningsfest 
Middagen serverades i ladan, som 
för kvällen var möblerad med 
långbord. Vuxet folk drack vin 
och kom i stämning . I ena änden 
av .ladan hade festarrangörerna, 
med Åsa-Olga-Erik-Olle som 
drivande krafter, ordnat en scen 
med ballonger och andra fest
attribut. VM i kommesang skulle 
gå av stapeln här. Först framförde 
Finn sin välkända anti-väcklåt , 
som slutade med att han so mnade 
på scenen. Sen följde en grupp 
med bl a Kajsa som hårt svängaride 
brud. Thomas sjöng mordiska 
kamplåtar med inlevelse. Lasse 
hade ett inslag med trummor. 
Och Thomas och Tommy hade en 
pantomim på melodin ' "Vi är ditt 
unga garde", som fick förstapris. 
Efter tävlingen uppträdde Raggy 
Socks (tonårsbandet) med några 
succelatar. Hög stämning aiits:i. 
som övergick i dans." 

Späkrundan 
Den varje å r återkomm ande natt
liga späkvandringen hade som 
tema spöken med handikapp. 
Även här kan vi c itera ur läger
tidningen: 

"Årets version av spökrund ~n blev 

medelläskig. Trot s en gansKa vass 
uppladdning med vad som kallas 
"slemmiga gubben" behöll barnen 
sitt lugn,. och när den verkliga 
sto ryn kom med de handikappade 
spökena, som sammankallats till 
kongress av Hjärtasjöns sjöjung
frur, hade de ändå krafter kvar till 
att genomföra den skräckfyllda 
nattvandringen. Rusk igast var väl 
de små kottespökena, som så hot
fullt låg på stigen. Ä ven näckrosen 
åstadkom kalla kårar utmed rygg
raden. En nyhet för aret var d~ 
svajande granarna. Finalen nh~ll ll ~ 
dansande kon>rre"lt~ 1 tJ~arna . 
kring en plöt , ligt uppt' l "''a no~ 
eld, hade ocba Il\ hc•tell' be• hag. 
Spökerierna forr~at !~ tcm~t m a 
nattimm arna c>lh ~or \·a l .. 1 an. 
försåvitt redaktJon~n \~l. ·· 

Utvärdering 
Vid det avslutande ut varo~rllt~> 
mötet framkom att kostnadskal
kylen p å 55 kronor per dag och 
vuxtm, hälften för barnen och 
gratis för de minsta, i stort sett 
hållit . Trots det taskiga vädret 
tyckte alla att det varit ett fint 
läger. även om det måhända var 
sant som någon sa. att studierna 
varit nagot slappa. Inför nästa år 

·grubblade man en del på temat 
tradition och förny else, och det 
lär väl den nya ans varsgruppen få 
fortsätta att göra. Den består av 
Christina Anderberg , Bernt Lund
gren och Roland Nilsson. 

FH 
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Karin Blom 
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222 20 LILJMJ 

Debatt med KHF A propos moderatledarens uppträ
dande i Forsmark 

Klätterträd 

Många Lundabor lider redan vid 
unga år av ryggbesvär av olika 
svårighetsgrad, vars yttersta orsak 
är det historiska ögonblick då den 
trädlevande apmännisk:an förvand· 
lade sig till en upprättgående 
markjägare. Ryggkotorna har 
aldrig riktigt anpassat sig till 
denna förändring . 

"Trollskott", som de gamle sa, 
är förstås till en del en arbets· 
miljöfråga, men här ska inte klan
kas på dåliga stolar och felaktiga 
arbetsställningar. I stället ska VI 

inrikta oss på det faktum att 
Lundabor har så små möjligheter 
att klättra i trän. 

Se er omkring! Var hittar man 
ett bra träd med bärande grenar 
på lagom avstånd från varandra? 
Var finns alla tallarna, som nor
malt är ett så bra klätterträd? 
Vem sågar av de nedre grenarna så ' 
att man överhuvudtaget inte kan 
komma upp i trädkronorna? 

Nar barnen m te har tillgång till 
riktiga klätterträd måste man i 
stället inhandla stereotypa klätter
ställningar. Och de vuxna hän
visas till bänkar och gräsmattor, 
där de förväntas att med krumma 
ryggar sitta och betrakta naturen. 

PilealJeer, som vpk-Lund i en 
motion föreslår ska· bli planterade, 
skyddar nog mot vind och jord
flykt, men är klart dåliga som 
klätterträd. Så det får bli en 
annan motion som tar upp det 
problemet. 

Men går det överhuvudtaget 
att lösa. Kommer inte de för
ståndiga i Lund att varna för ton
åringar som sitter i trädkronorna 
och kastar ner kvistar på pensio
närer eller medlemmar av stadens 
A-Jag som av misstag tappar öl
burkar på förbipasserande eller 
barn som olyckligtvis ramlar ner 
från träden? Jovisst , men är livet 
mellan bilarna ett så mycket 
bättre alternativ? 

Fågelvänner skulle kanske 
klaga på att t ex råkorna i Lunda
gård skulle störas i sina häcknings
bestyr om människor vistas i 
träden. Men råkor är kloka fåglar, 
om man lägger ~ig till med vanan 
att ha brödsmulor med i fickan så 
kommer de snart att lära sig upp
skatta sina nya grannar. 

En population av Lundabor, 
som på nytt lär sig att klättra, 
hänga, balansera och gunga i kom
munalt trimmade klätterträd 
skulle inte bara få bra ryggar utan 
dessutom kunna fungera som spa
nare in i den natur som är på väg 
att förstöras av marklevande 
Homo Sapiens. 

Finn Hagberg 

»Besparas högskolan sina möjlig
heter till oberoende?». Så lyder 
temat för den diskussion vi i KHF 
vill få till stånd i morgon, lörda
gen den 24 augusti, kl 14 på vpk
Jokalen, Bredgatan 28. 

Att utbildningen blir sämre ge
nom större undervisningsgrupper, 
färre undervisningstillfällen och 
liknande, var och är fortfaran
de en relativt tidig och tydlig 
effekt av den offentliga nedskär
ningspolitiken. Försämrade stu
diesociala förhållamlen är en 
annan uppenbar effekt. Men 
nedskärningarna handlar också, 
eller framförallt, om makt -
makt över våra gemensamma 
resurser , om till vad de ska an
vändas, av och för vem. Såsom 
nedskärningarna omskrivs och de
batteras skulle man .kunna tro att 
den högre utbildningen och forsk
ningen som sådan minskat i om
fattning i takt med »besparingar
na». 

Men så är icke fallet. Däre
mot har det demokratiska in
flytandet och möjligheterna till 
oberoende beskurits. En minst 
lika stor del av våra samlade re
surser används till utbildning och 
forskning i som före »bespar
ingarna>>, men i takt med nedskär
ningarna av högskolans fasta an
slag har enskilda företag och 

Systemskifte 

I lördags drog red. Mårtensson i 
SDS en liten lustighet på temat 
"systemskifte": han hade tillfäl
ligt bytt spritbutik i Lund. Vi i 
VB vill säga något mer seriöst i 
ämnet. 

Det är nämligen så att syste
met håller på att byta hyllmärk
ning på så vis att man tar bort 
den för kunderna synliga pris
märkningen. Det innebär man 
tvingas slå upp eller fråga om man 
vill gå utöver de 15 - 20 sorter vars 
pris man har i huvudet. En allvar
lig serviceförsämring. 

Lyckligtvis har butiken på 
Mårtenstorget stått emot den nya 
trenden. Så gå över till den, om 
ni inte redan är staru misar där! 

Minikör 
Till valrörelsens intensivskede hål
ler Vpk på att sätta upp en liten 
fyrstämmig kör, som ska ackom
panjera talare vid gårdsmöten i 
östra Lund. Som vanligt i körsam
manhang är bristen störst på basar 
och tenorer. Intresserade bör ge
nast kontakta Krister Palmkvist , 

Wll4527h~ 

myndigheter/förvaltningar beretts 
ökade möjligheter, såväl juridiskt 
som ekonomiskt, att satsa på ut
bildning och forskning i egen 
regi och genom beställningar från 
högskolor och universitet , s k 
uppdragsutbildning och -forsk
ning. Makten har därigenom för
skjutits från det offentliga till. 
det enskilda. 

Smygprivatisering vore därför 
en bättre beteckning än »be
sparingan>, såväl inom högskolan 
som på andra »besparade» om

råden . 
Utifrån dessa MAKTPOLIT

ISKA ASPEKTER P Å NED
SKÄRNINGSPOLITIKEN INOM 
HÖGSKOLAN vill vi komma in 
på frågan om SAMVERKAN 
MELLAN NÄRINGSLIV (i vid 
mening: även offentliga myndig
heter och förvaltningar) OCH 
HÖGSKOLA. Hur sker den idag? 
Hur har den förändrats under 
»besparingseran»? Finns det 
»bra>> och »dålig» samverkan? 
Finns det några skillnader mel
lan små och stora högskolor? 

Debatten arrangeras av KHF:s 
förbundsstyrelse som har möte i 
Lund denna helg och som hälsar 
alla intresserade, diskussionslyst
na och fikasugna mycket väl
komna. 
Katinka Hor t 

Följ med 
guidad 
busstur 
Lördagen den 31 augusti kl14-17 
kommer Vpk att informera om 
miljöbovarna i kommunen, titta 
på vår vackra natur oc)l på vad 
försurningen gör med träden i 
Lund s kommun. Vi gör en buss
rundtur·. En växtek·Jiog kommer 
med och guidar. Dessutom kom
mer vpk:s vice ordförande Viola 
Claesson att fö lja med. 
Vpk vill på detta sätt presentera 
sitt lokala miljöpolitiska program. 
Bussturen är gratis och det 
kommer att serveras kaffe. 
Eftersom platsantalet är begränsat 
är det fint om ni anmäler er på 
lista i V pk :s valbyrå på Botulfs
platsen. 

V pk Lunds Miljögrupp 

Sitt inte hemma! 

Skaldat under tågresa 
av fyrstadskretsens 
kommunistiske riksdagsman: 

Uffe varje lögardag 
lögar sig med stort behag 
uti kärnkraftsavfallsbadet. 
Bättre kan väl ingen ha det! 

BLASORKESTERN. Lö 24.8 kl 
8.30 avfärd från Ciamenstorget 
till Bjuv. Ej spel i Lund. Sö 25.8 
rep på Pa\aestra kl 19 (viktigt!). 
Gårdsspel ( 17 .45 -1 930): må 26.8 
Kobjer, ti 27.8 Hårlemans plats, 
on 28.8 V ildgåsen, to 29.8 Klos
tergården. 

K V INNOCENTRUM har tema
möte om pornografi . stadsbibl io
tekets studiecirkelrum 4. 28/8 
kl 19. 
HÖSTFESTEN behöver folk. Vill 
du vara med och arbeta den 7-8 
september. Sälja lotter, biljetter 
till tivolit, arbeta i serveringen 
eller sälja knappar i entren. Då 
skall du anmäla dig till Monica 
Bondesson p å te\ 11 34 33. 

BESPARAS HÖGSKOLAN 
SINA MÖJLIGHETER TILL 
OBEROENDE? 

Debatt arr. av KHF för alla 
intresserade. Lördagen den 24/8 
kl 14 på VPK lokalen Bredgatan 

Iii--·· l ~ kornnUlalpolltik 

Måndagsmöte som vanligt. 
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Denna veckas redaktion var: Lars 
Borgström, Lars Nyman samt 
Finn Hagberg. 

Nästa veckas kontakredaktör är 
Lars N ilsson som nås på 14 96 14 
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