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UTGIVET A V VPK OCH KU l LUND 

Utkommer fredagar 1985 ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Fredagen den 30 augusti 

KU i~gen släpvagn 
I onsdags eftermiddag höll KU
Lund presskonferens på VPK 
Lunds valbyrå på Botulfsplatsen. 
Bodil Petersson , Kristina Zitko, 
Petra Nilsson och Ricard Hager
man tog emot den anstormande 
pressen, däribland givetvis VB:s 
flygande reporter. 

Eget program 
Liksom inför förra valet går 
KU-Lund ut med ett eget kom
munalt ungdomsprogram och är 
inte bara en släpvagn till det s k 
moderpartiet. Resonemanget 
kom av naturliga skäl att utgå 
från detta program. 

Bostäder och arbete 
På bostadsfronten är en av de vik
tigaste frågorna för KU att även 
ungdomar ska ha råd och möjlig
het att bo i innerstan. Det ska 
inte bara vara dyra, flotta bo
stadsrättslägenheter i lyxrenove
rade eller småstadsimiterande hus 
utan många fler ettor och tvåor 
med vanlig hyresrätt till hyror 

som ungdomar har råd att be
tala. Dessutom bör alla lägen
heter gå genom den kommuna
la bostadsförmedlingen, så att 
alla får lika chanser, även utan 
kontakter eller ett antal tusen
lappar under bordet. 

Bostäder och arbete hör dess
utom ihop; idag omyndigförklaras 
ungdomarna genom att dom inte 
får jobb som i sin tur ger en lön 
som räcker till en bostad på da
gens hyresmarknad. De måste allt
så ofta bo kvar hemma, i barnsligt 
beroende av sina föräldrar, och 
hindras från att på allvar komma 
in i vuxenlivet. 

Därför måste ungdomar få fas
ta jobb, som alla andra, till löner 
som går att leva på, som för alla 
andra. Inga speciella "ungdoms
jobb"! Lika lön för lika arbete 
- vare sig man är 20 eller 40! 

Ett första steg i rätt riktning är 
att utvidga arbetstiden enligt 
ungdomslagen till åtta timmar. 

forts på sid 4 

RQif __ Nilson (vpk): 
Isolera . Sydafrika! 
Lunds kommun. äger en del 
aktier i företag, som har för
binäelser med Sydafrika_ »Det 
är ett anständighetskrav att kom
munen säljer dessa och placerar 
pengarna på ett ur moralisk 
synpunkt invändningsfritt sätt.» 
Det menar Rolf Nilson (vpk) 
i en interpellation till kommun
styrelsens ordförande Gun Hells
vik om Lunds kommuns möj
ligheter · att bidra till att isolera 
den vita rasistregimen i Sydafrika. 
Rolf Nilson säger sig vara över
tygad om att en överväldigande 
majoritet av Lunds befolkning 
tycker att det är otillständigt 

om kommunen företar sig något 
som kan fungera som stöd åt 
rasistregimen och uppskattar valje 
handling som uttrycker avstånds
tagande från denna. 

Därför måste alla kommunan
ställda som gör inköp, i första 
hand av livsmedel, få klara direk
tiv om att inte köpa sydafrikanska 
varor. De bör också få en aktu
ell förteckning över sädana varor 
så att de inte riskerar att köpa 
något av misstag. Dessutom bör 
de uppmanas att undvika gros
sister och detaljhandlare, som för 
sydafrikanska varor, menar in ter
pellanten_ 

Löss i den röda 
fanans veck 

Vpks valbyrå har under veckan blivit uppvaktad av moderaterna som 
klistrat sina partimärken på flaggorna utanför lokalen. ' 

Syd~frik~emonstration - krossa apartheid 
5 september kl 18.00 stortorget 
Samling på stortorget kl 18. Avmarsch 18.15. Efter demon
strationen ordnas möte på Ugglan. Alla partier är inbjudna och 
kommer att uppmanas att stödja ett uttalande samt att dekla-

rera respektive partis ståndpunkt i fråga om vad som bör göras 
för att krossa apartheid. 
Även talare från från ANC och SWAPO deltar i detta möte. 



~~ Spriddanotat 
~'"'se.~ . . . ~. .,~, 

Moderaterna har fått en släng av 
skrämselhicka och tonat ner talet 
om systemskifte. Med systemskifte 
menar vi bara sunt förnuft, s~er 
nu högern. Och visst kan vi hålla 
med om att ett systemskifte i 
högerns riktning på sätt och vis är 
sunt förnuft. För de kapitalstarka 
grupperna i samhället vill säja. Det 
finns nämligen inget sunt förnuft 
i allmänhet, det sunda förnuftet 
är i hög grad klass bundet. 
Kommersialisering 
Systemskiftet består i att högern 
vill sälja, nej ge, bort de delar av 
sjukvården som kan tänkas bli 
vinstgivande till privata kapital
intressen. Privatisering, eller kalla 
det hellre kommersialisering, leder 
ofelbart till en socialt skiktad vård: 
bättre, lyxigare, mera lättåtkomlig 
för de välbeställda grupperna, 
sämre, torftigare, hafsigare med 
långa väntetider för den icke 
penningstinna majoriteten av be
folkningen. Att kommersialisering 
och ojämlik sjukvård hänger sam
man som ler och långhalm visar 
alla exempel från utlandet. Vill 
man som högern, att de välbeställ
da ska ha en bättre sjukvård än 
folkmajoriteten, vill man ha en 
ökad ojämlikhet, vill man ha nya 
marknader för kapitalet, ja, då är 
det givetvis sunt förnuft att kom
mersialisera sjukvården. 

Osunt förnuft 
Men för det arbetande folket 
innebär sunt förnuft någonting 
helt annat. Arbetarrörelsen har i 
strid mot högern kämpat för en 
sjuk- och hälsovård som bygger på 
järnlikhet och solidaritet. Det lig
ger i folkmajoritetens intressen att 
ha en sjukvård som är lika för alla, 
lättillgänglig och styrd av männi
skomas behov. För arbetarrörelsen 
är det sunt förnuft att slå vakt om 
den offentligt bedrivna sjukvården, 
att säja nej till kommersialisering. 
Högerns sunda förnuft är för 
arbetarklassen synnerligen osunt. 

Jämlik sjukvård 
I landstinget har VPK aldrig vikit 
en tum från målsättningen om en 
jämlik och lättillgänglig sjukvård. 
Därför har VPK vägrat att hoppa 
på den under senare år ständigt 
roterande nedskärningskarusellen, 
därför har VPK arbetat för en 
demokratisering av sjukvården, 
därför har VPK förespråkat en 
snabb utbyggnad av primärvården 
och framför allt den socialt och 
miljömässigt inriktade förebygg
ande hälsovården. 

Förhindra systemskifte 
Landstinget är viktigt. För alla 
som stödjer arbetarrörelsens klass
iska krav på frihet, jämlikhet och 
syskonskap är VPK det naturliga 
alternativet . Det är viktigt att 
högerns systemskifte inom sjuk
vården förhindras. För det fordras 
att VPK sitter kvar i landstinget, 
och helst går ur valet med förstärkt 
landstingsrepresentation. Det finns 
i och för sig ingen anledning att 
tro att VPK skulle falla för den 
odemokratiska 3%-spärren till 
landstinget, men om så skulle ske 
är systemskiftet givet. Och det 
vore väl en alltför lättköpt seger 
för högern?! 

Det finns många goda skäl att 
rösta rött med den blå valsedeln. 

Nej, jag förmår inte samla mig till 
någon genomgripande analys av 
vare sig världen eller Lund i da
gens krönika. Det får bli en sam
ling udda notat från valrörelsen. 

Lustig läsning 
Jag läste t ex moderaternas lunda
broschyr. Det var länge sedan jag 
såg en så förvirrad trycksak, illa 
korrekturläst och egendomligt 
hopkommen. Det blir nog mudder 
på årsmötet när det är dags för 
frågan om ansvarsfrihet för val
kommitten hos moderaterna. 
Det är kandidatpresentationerna 
som är mest fascinerande. Så här 
presen t eras en förhoppningsfull 
"hemmafru", kandidat till kom
munfullmäktige: 
"Ungdomsfrågor. Vill föra in bry
sig -<J m -k la usul-sun t -förnuft -klau
sul. Våra ungdomar, arbetslösa 
och/eller missbrukare behöver oss 
Nu. Privat deltar jag jag i vår gårds 
skötsel med svin-sådd-skörd, odlar 
egna grönsaker-plockar svamp och 
bär, väver-knyter macrame-bakar. 
Spelar gärna kort-bridge, periodvis: 
bokslukare." 

Själv spelar jag ibland krypka
sino med mina barn-plockar blå
bär-tycker att det inte är av något 
större intresse för den politiskt 
intresserade allmänheten, men så 
har jag ju också en erkänt rå män
niskosyn. 

Ett fall för KO 
Ibland blir man uppriktigt häpen 
över underskattningen av läsarens 
förnuft. Fullmäktigekandidaten 
Eric Rasmusson säger så här: 
"Eftersom höjd kommunalskatt 
hårdast drabbar låginkomsttagare 
vill jag ägna ekonomiska frågor 
stort intresse." Rasmusson är en 
framgångsrik affärs- och industri
man, i själva verket ordförande i 
Tetrapak AB. Han har naturligvis 
värdefull kompetens och kunskap 
att tillföra Lunds kommunalpoli
tik och legitima in tressen att be
vaka. Men han väljer alltså att låt
sas som om hans drivkraft i poli
tiken var en lidelse för lågin
komsttagare. Det är inte trovär
digt. 

Och för att ta ett tredje fall. 
Fullmäktigekandidaten Gun Pers
son förklarar "J ag är in trsserad av 
miljön och trafiken i stadskärnan 
och vill arbeta för att alla skall 
trivas vare sig man cyklar, går eller 
kör bil." Det uttalandet måste 
vara ett fall för konsumentom
budsmannen. Gun Persson är en 
av moderaternas mest utpräglade 
hökar i trafikfrågor och driver 
sedan länge förslaget att Stora 
Södergatan och stortorget ska 
öppnas upp för biltrafik. Jag som 
har sett henne agera i trafikfrågor 
är övertygad om att hon kommer 
inte vara nöjd förrän kunderna 
kan köra rakt in vid kassan i Lek
sakscity, men det är väl ett ut
tryck för min skrämmande mänm
skosyn. 

Underskattade 
Miljöpartiet är det mest under
skattade partiet i valrörelsen har 
det sagts och visst ligger det något 
i det. Jag tror fortfarande att det 
kommer att bli en uppsamlings
plats för rätt många apolitiska 
och lätt oppositionella ungdoms-

röster som känner sig främmande 
för de stora partiapparaterna och 
blockpolitiken. Men in te är det på 
partiets egna meriter det kan gå 
framåt. 

Förhållandet mellan Miljöpar
tiet och Vpk är inte det bästa i 
Lund, trots vad jag uppfattat som 
goda föresatser från bägge håll, 
och en del av förklaringen ligger 
nog i vad som numera går under 
beteckningen personkemin. Att 
miljöpartiet i Lund nu liksom 
inför förra valet förklarat sig stä 
fritt mellan höger och vänster var 
väl inte överraskande men ändå 
lite av en besvikelse. Ett kritiskt 
stöd åt ett regimskifte i Lund ha
de varit en djärvare linje, en sat
sning på nån sorts förnyelse. Nu 
blir hållningen sådär allmänt folk
partistisk och ett reellt stöd åt 
status quo. 

Överskattade 
Det är säkert bättre på andra håll 
i landet, men det tråkiga med 
Miljöpartiet i Lund är deras pas
siva och ibland dåliga miljöpolitik. 
Jag finner Miljöpartiet överskattat 
som miljöparti. I förra veckans 
nummer av Kommunförbundets 
tidning "Kommunaktuellt" åter
ges en debatt där Karin Svensson
Smith och Tarcisio Bommarco 
från Vpk formligen sopar golvet 
med Anders Lindeberg och Kicki 

Bobacka från Mp. Miljöpartiets 
enda insatser i Lunds miljöpoli
tik har bestätt i att de har röstat 
på Vpks förslag, säger Karin. Jo, 
och ibland inte ens det, se bara på 
deras ofattbara agerande i golfba
nefrågan ·där det gick med borgar
na. På tal om den har jag fått yt
terligare en led tråd - det före
faller som om Per Gahrton som så 
många andra i de etablerade 
politikerleden spelar golf. Men så 
grov kan ju inte förklaringen till 
Miljöpartiets ställningstagande 
vara, det måste väl vara min in
skränkta människosyn som spelar 
mig ett spratt? 

Vänsternytt 
Ett steg åt vänster kan alltid för
svaras har alltid varit min paroll 
och det är alltså med glädje jag 
har sett återkomsten av flera av 
smågrupperna. KPML(r)'s sats
ning i Lund är verkligt impone
rande - var jag kommer möter 
jag deras magnifika socialrealistis
ka affischkonst med den stolta 
devisen "Klass mot klass". Man 
anar gamla politiska proffs bakom 
lundasatsningen, men fruktar att 
lavelunderhållet kan bli betungan-

de. Jag är sen gammalt svag för r: 
are, åtminstone norr om en linje 
igenom Mölndal. Bara varvsnä
ringen vid Höje å får trampa ur de 
första barnskorna kan dock r-ama 
ha mycket att tillföra Lunds kom
munalpolitik. 

SKP's plats på den politiska 
skalan är mera oklar - man får ta 
till fler dimensioner - men de är 
också på gång, med passande gula 
affischer på Televerkets skåp. De 
handlar om behovet av en katt 
bland hermelinerna i Lunds full
mäktige. Vad denna katt har att 
säga har vi ju hört genom att SKP 
i Lund har haft tillgång till Miljö
partiet som språkrör och det har 
inte varit imponerande. Vad gäller 
SKP märker jag att min principiel
la tolerans och önskan om mång
fald och blomstrande smågrupps
verksamhet dessvärre in te klarar 
mötet med verkligeheten. Min 
gissning är att SKP får elva röster 
i Lund och min förhoppning är 
att det blir färre . 

Den materiella politiken 
Det är många som tror att poli
tiskt arbete i första hand hand
lar om debatter och diskussioner, 
om ställningstaganden och över
väganden, utopiska drömmar och 
ideernas· fria spel. Så är det inte 
och jag tror att jag på denna 
punkt kan få medhåll inom ett 
brett spektrum av det politiska 
fältet. Politiskt arbete är ett hel
vetes bärande och slitande och 
ringande och springande och spi
kande och plockande med papper. 
Det mest utmärkande för politiskt 
arbete är att man får ont i ryggen. 
Har ni sett Vpk Lunds nya märk
liga affischpelare, inhyrda cement
rör som med påklistade affischer 
liknar stora kaffeburkar? En ly
sande innovation, säger kanske 
någon. Då ska jag berätta att rö
ren väger 275 kg och att vi var tre 
man som en fredagkväll placerade 
ut fjorton sådana med hjälp av 
en pickuplastbil och våra armars 
kraft. Jag har inte hämtat mig än. 

Lucifer 

K~lturmejeriet 
mot politiker 
I måndags vann Lunds Bollklubb 
över Malmö Bl med 5-2. I halvleks
pausen spelade Kulturmejeriet 
mot ett politikerlag, som fick se 
sig besegrade med 1-0, en sym
bolisk vinst för kulturen får vi 
hoppas! 

In tressan t var a t t vpk IF var 
representerat med två av sina 
korpspelare, nämligen Rolf Nilsson 
och Mats Ni~son. Den senare var 
väl den på plan som mest liknade 
Torbjörn Nilsson, med dennes 
finslipade teknik på små ytor. 
Rolf fick iväg en farlig crossboll i 
slutet av första halvlek, men var i 
övrigt hårt markerad av en spelare 
av motsatt kön. Före matchen 
hade han bestämt sig för att byta 
tröja med sin motspelare, men nu 
passade det sig inte riktigt. 

Sportred 



Valarbetskalendarium 
LÖRDAG 31/8 OCH SöNDAG 1/9 
UTDELNINGSARBETE I TRELLEBORG OCH YSTAD 
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. 
DET BEHÖVS FLER TILL DETTA Kontakta Anna-Sofia Quensel, 
te! 13 82 13 kl 14-18 eller 14 54 61 hem eller ring Marianne Sonnby 
13 19 75. 

VALBYRÅN 
är öppen 11-19 vardagar och 10- 14 på lördagar . Vill du ta ett pass 
anteckna dig nere på valbyrån vid Botulfsplatsen, eller ring 15 10 74 . 

Lördag 31 /8 

Måndag 2/9 

Torsdag 5/9 

Fredag 6/9 

Lördag 7/9 
Söndag 8/9 

Miljödag med Viola Claesson med appellmöte 
kl 11-12. Bussrundtur till förstörda och oför
förstörda delar av vår kommun. Samling SJ 
busstorg kl14.00. Hemkomst ca 17 .00. 
Kommer Margd Ingvardsson till Lund . Hon 
finns på valbyrån från kll2. 
Mellan 13.00 och 15.30 svarar hon och Ulf 
Nymark från landstingsgruppen på frågor om 
landstingspolitik. 
Sydafrikademonstration. Samling på stortor
get kl 18. Avslutande möte på "Ugglan" Råby
gatan. Arr. ISAK. 
är Jörn Svensson i Lund. Han är på valbyrån 
från kl 11 och kan då svara på frågor 
om Vpks rikspolitik. 
Appellmöte med Jörn utanför valbyrån kl 
16.30- 17.30. 
HÖSTFEST 
HÖSTFEST 

VPK LUND I RADIO OCH TV 

Tisdag 10/9 

LUNDAKANALEN: 
Måndag 2/9 
Torsdag 5/9 
Tisdag 10/9 
Onsdag 11/9 

Lokalradioutfrågning i Konsthallen kl 
17-19. Gå dit och ställ frågor. 

Program 2 kl19 
Program 2 kl18.30 
Program l och 2 kl18 
Direktsänd debatt kl 20-21 .. 45 

VALDEBATTER DÄR VPK LUND DELTAR 

Måndag 2/9 

Tisdag 3/9 

Onsdag 4/9 
Torsdag 5/9 

Måndag 9/9 

Tisdag 10/9 

Hem och Skola S. Sandby: S Sandby inför 90-
talet. 
kl 19, Fritidsgården Klostergården. Kontakt
kommitten Klostergården: Boende 
Fredsam 
Sv. föreningen för näringslära: Skolmat 
Ta emot namnlistor från hyresgästföreningen 
Gospel. Pingstkyrkan 
Skånes naturvårdsförening 
Miljödebatt med miljöpartiet 
Se nästa VB för mer information 

Kros~a apartheid 
Vi vet alla vad som händer i Syd
afrika nu. Trots årtionden av ter
ror och förtryck växer den svarta 
majoritetens kamp mot rasism la
vinartat. 

Det sydafrikanska förtryckar
samhället skakas i sina grundvalar. 
President Pieter Botha införde 
den 21 juli undantagstillstånd. 
Sedan dess har enligt officiella 
siffror mer än 1600 motstånds
män arresterats. Amnesty rappor
terar om tortyr mot främst 
rangslade studenter , fackföre
ningsledare och präster, varvid 
fängelsepersonal och polis an vän t 
sig av elchocker, fingerade av
rättningar och »helikoptertortyn>, 
vilket innebär att fången hängs 
upp och ner i knävecken och 
misshandlas med påkar. De gripna 
befinner sig i hemliga fängelser 
utom räckhåll för anhöriga och 
offentlig insyn. Undantagstillstån
det befriar polis och militär från 
juridiskt ansvar för dödsmisshan
del och dödsskjutningar. Det se
naste årets kamp har krävt minst 
600 dödsoffer. 

Alla försök till politisk oppo 
sition undertrycks. ANC har efter 
årtionden av ickevåldskamp tving
ats övergå till väpnade aktioner. 
UDF, Förenade demokratiska 
fronten, som försökt samla ett 
politiskt motstånd över rasgrän
serna, krossas skoningslöst. Dess 
ledare anklagas för högförräderi . 
Deras försvarsadvokater mördas 
av dödspatruller. 

Ändå växer motståndet i skil
da former. En omfattande gruv· 
arbetarstrejk har utlysts. Konsu
mentbojkotten mot de vita för
tryckarnas företag växer. Den afri
kanska ungdomens tappra protes
ter ökar i omfattning. 

Det finns sedan årtionden 
en bred svensk opinion mot 
Sydafrikas apartheidsystem. Den 
opinionen måste aktiveras. Un
dantagstillståndet måste upphöra .. 
Nelson Mandela, ANC:s ordfö
rande, och andra politiska fång-

ar måste friges. Apartheidsyste
met måste krossas. 

Vi måste kräva att svenska 
sta ten agerar för dessa krav 
genom att skärpa den urvatt
nade Sydafrikalag som nyligen 
antogs av riksdagen. Svenska in
vesteringiu i Sydafrika måste upp
höra. Den svenska handeln med 
Sydafrika måste stoppas. Det 
fmns mäktiga motståndare till 
dessa krav, egoismens och ut
sugningens svenska företrädare . 
Moderatledaren Ulf Adelsohn ut
tryckte nyligen den attityd som 
han och hans parti representerar 
med orden : »Om vi bojkottar 
deras varor blir ju de stackars 
negrerna i Sydafrika utan jobb.» 

I Adelsohns världsbild är Syd
afrikas frihetskämpar »stackars 
negren>. Sådant är imperialismens 
ordval och tonfall. Adelsohn 
talar ofta om frihet. Men han 
motarbetar svensk solidaritet med 
frihetskampen i Sydafrika. Han 
föredrar att de »s tackars negrerna» 
tvingas fortsätta sina jobb i 
apartheidens slavsamhälle. 

Det finns en solidaritetskamp 
att föra också här i Sverige . 

Vi måste ge den nya former 
och ny kraft! 

Gunnar Stensson 

Borg.erlig 
barnomsorgspolitik 
Borgarna fortsätter med att 
vilja försena daghemsutbygg
naden. I veckans fullmäktige 
har Lars Bergwall (c) en 
motion om att undersöka 
möjligheten av att anställa 
föräldrar som dagbarnvårdare 
eller barnskötare av egna barn 
och med avtalsenlig lön. Där
med skulle valfriheten öka i 
samhället. 

Lars Bergwall tar dock inte 
upp den minskade valfrihet som 
uppstår för de åtskilliga hundra
tusen dubbelarbetande föräldrar 
i Sverige, som i dagsläget inte har 
tillgång till daghemsplatser. Den 
reform som borgarna vill genom
föra kommer ju att bli så dyr 
att daghemsbyggandet måste upp
höra. 

Hade Lars Bergwall levt på 
1800-talet, då folkskolan plane
rades för alla barn, hade han väl 
föreslagit lärarlön till de föräldrar 
som åtog sig undervisning i hem-

met. Även det skulle förstås ha 
kallats valfrihet (för herrskap) . 

Paradoxalt 
Men lite paradoxalt är det ändå 
att borgarnas barnomsorgspolitik 
i viss mån riktar sig till kvinnor 
från arbetark lassen, eftersom 
dessa är värst drabbade av arbets
lösheten och därmed är deras 
barn underrepresen ter ad e på dag
hemmen. 

Andemeningen i Lars Berg
waolls budskap blir då: du som är 
arbetslös kvinna, låt bli att kräva 
din plats i arbetslivet eller att 
försöka skaffa dig utbildning, 
stanna i stället hemma och 
passa barnen. Alltid kan du ju 
tjäna en Ii ten s lan t! 

På kort sikt kan borgarnas 
alternativ te sig lockande för den 
arbetslöse -ja till och med rätt
vist - men i ett längre perspektiv 
ökar »valfriheten» klyftorna mel
lan klasserna och konserverar 
könsrollerna. 

En bättre lösning är förstås 
sex timmars arbetsdag och fullt 
utbyggd barnomsorg. 

FH 
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På Kung Oscars bro (över järnvä· 
gen bredvid Lerbäcksskolan), som 
ska och ska bli ombyggd fast det 
inte tycks bli i vår tid, har införts 
en för oss fotgängare livsfarlig ny· 
ordning. l 

På gångbanorna - som är sma· 
la nog redan om två fullvuxna fot· 
gängare skulle mötas - har nu 
även cykeltrafiken letts in (po
lisen gör till och med razzior, så 
att cyklisterna verkligen kör den 
vägen). 

För cyklisterna är det givetvis 
livsfarligt ute på den alltför smala 
körbanan. Men det enda säkra al
tema tive t för oss svagare trafi
kantgrupper är följande: 

Stäng av Kung Oscars bro helt 
för motorfordon fram till ombygg
naden! 

Låt cyklisterna ensamma dis
ponera körbanan! 

Låt oss fotgängare få gå ifred 
på gångbanorna, utan att varje 
gång behöva ha hjärtat i halsgro
pen eller behöva gå omvägen via 
järnvägsstationen! 

"Livrädd fotgängare" 

forts från sid l , 
I april i är g1ck 306 ungdomar 

under 25 år öppet arbetslösa 
enbart i Lunds kommun, trots all 
myndigheternas kosmetika som 
beredskapsjobb och ungdomslag. 
Detta är ett slöseri med mänskliga, 
samhälleliga och ekonomiska re
surser; det kostar faktiskt sam
hället mer att låta dessa ungdo
mar gå arbetslösa till en kostnad 
av 240 kr om dagen än att ge dom 
jobb som faktiskt måste göras. 
Man behöver bara tänka på 
köerna till dagis och den hopp
löst underbemannade långvård
en. 

Man har räknat ut att en re
ducering till 6 timmars arbets
dag för alla, räknat på hela lan
det, inte skulle kosta mer än som 
motsvarar en ökning på l ,5% av 
den totala lönesumman. Med 
tanke på vad de senaste avtals
förhandlingarna brukat ge är detta 
en löjligt låg summa. 

Kultur och fritid 
Vad kulturen beträffar väntar KU 
lika otåligt som andra ungdomar 
på att Kulturmejeriet äntligen 
ska bli färdigt. Men det räcker 
inte! Inte nog med att det finns 
väldigt få nöjeslokaler här i Lund 
där man inte måste ha fyllt 20 för 
att komma in; något som saknas 
ännu mer är repetitionslokaler, 
där man själv kan få utöva musik. 

Miljö 
Miljön är speciellt viktig för ung
domarna, eftersom de ska leva 
ännu längre i den. Det finns miss
tankar om att Åkerlund & Rau
sings giftiga utsläpp har samband 

Postadress. 

\nbiudan 
LlKsom tidigare år är alla p o- , 
litiska föreningar och organi
sationer. från socialdemokra-. 
terna och vänsterut, solidari
tetsorganisationer, befrielse-
rörelser m fl välkomna att 
ställa ut bokbord och utstäl
lningar på HÖSTFESTEN. 

Kom till folkets Park på 
lördag och söndag den 7 och 
8 september. 

Om ni är osäkra på något 
så går det bra att kontakta 
Lars Borgström på te! 
13 19 75. 

Miljöaktion pä Nöbbelöv 
· Hittills har polisen fått in 36 

anmälningar från bilägare som fått 
ett eller flera av bilens däck sön
derskurna. skadegörelsen har 
skett under n at ten till löradagen. 
Gärningsmännen har använt en 
kniv, vilket medför att däcken 
inte går att reparera. Samtliga 
anmälda fall har in träffat på 
Norra Nöbbelöv. 

Denna text är en s k ready-made, 
ordagrant hämtad ur sydsvenskan 
den 25.8. 

Endast rubriken är min . 
Grr 

med cancerfall i södra Lund, där 
det t ex på Klostergården bor 
många barn och ungdomar. Myn
digheterna måste tvinga ÅR till en 
effektiv rening. 

skolan 
En av de största skandalerna på 
skolans område är att Strömbergs
skolan ("Spyken") saknar gym
nastiksal. I ur och skur måste ele
verna bege sig långa vägar till 
lånade idrottsplatser och sport
hallar. 

Liksom VPK ställer sej KU 
dessutom mycket kritiska till den 
halvmesyr som utbyggnaden av 
Spyken innebär. Vad Lund behö
ver är en helt ny gym.nasieskola, 
så man kan slippa ifrån dagens 
jätteenheter - en sådan blir även 
den utbyggda Spyken - och få 
skolor av han tertig storlek och 
med fungerande sociala kontak
ter. 

Läs programmet! 
Detta var bara det viktigaste av 
vad VB:s flygande reporter hann 
uppfatta innan han sj älv måste 
vidare på språng. Mer detaljer 
finns alltså att läsa i KU-Lunds 
kommunalpolitiska ungdomspro
gram, upptryckt som ett anslå
ende flygblad med den adekvata 
titeln I VALET OCH KVALET, 
som Du kan få både i KU:s egna 
lokaler på Bredgatan 28 och på 
VPK:s valbyrå i en av pavil
jongerna på Botulfsplatsen. Du 
kan också ringa KU, 123 123, 
eller VPK:s valbyrå, 15 lO 74. 

/ny 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

Höstfesten 
HÖSTFESTEN, Den Stora, när
mar sig. En tradition som verkar 
ha spridit sig. För några veckor 
sedan hade sossarna en familje
dag ute i Folkets Park och i 
lördags hade Miljöpartiet bokat 
in stadsparken. 

De socialdemokratiska huvud
attraktionerna var, om vi minns 
rätt, bostadsminister Hans Gus
tafsson . och korvgrillning; det 
är inte alltid lätt att vara social
demokrat. Vpk:s HÖSTFEST går, 
så att säga, i en annan klass. Det 
blir helstekt lamm och Rosa 
'Luxemburg. 

Alla HÖSTFESTENs vänner 
vet att det nu är dags att invente
ra bland prylarna och de gamla 
kläderna där hemma. Det är 
ute med prylar, och vi undrar 
vem som blir först med att 
skänka sin video till loppmark-
naden. · 

Till Cafeet behövs det hem
bakade kakor och bullar. Baka 
och ta med till festen! 

Det behövs personal till allt 
från att servera öl till att städa 
festområdet måndagen efter. An
mäl dig till Monica Bondesson 
på tel 11 34 33. 

Loppmarknadssaker lämnas på 
V pk lokalen, Bredg 28 eller direkt 
i Folkets Park (det bästa). 

Glöm inte kakor till cafet! 

Enligt uppgift är Duo Tut 
Tut i cabaren något unikt och 
annorlunda_ 

VALFONDSBAROMETER 

~20000 

Alla uppmanas 
att fortsätta val· 
arbetet genom 
att betala in till 
pg 71 00 93·6. 
Märk talongen 
med 'va/fonden'. 

POSTTIDNING 

Miljö
bussresa 

Det finns platser kvar på den 
guidade miljöbussturen på lör
dag 31. 8. Samling SJ busstorg 
kl 14.00. Hemkomst ca 17 .00. 

Erfaren kollektivist söker plats 
i kollektiv. 
Per Bohlin, tel12 90 98. 

ESTRADDEBATT om bostadspo· 
litik i Lunds kommun mellan 
samtliga partier i fullmäktige. 
Klostergårdens fritidsgård ti 3 .9 
kl 19. Arr: Hyresgästfören ingens 
kontaktkommine på Kloster
gården. 
BLASORKESTERN. Lö 31.8 ap
pellmöte Mårtenstorget-Botulfs
platsen 9.45-12.00. Alla noter 
med. Sö 1.9 k l 19 öppen rep 
och oktettrep inför höstfesten 
k l 19 på Palaestra. Gårdsmusik 
samling 17.45. Må 2.9 Skarp
skyttev, ti 3.9 Vildg~sen, on 
4.9 Västertull, to 5.9 Linero 
centrum . 

Denna veckas redaktion utgjordes 
av Karin 31om, Lars Nilsson och 
Lars Svensson. 

Kontaktredaktör nästa nummer 
Lars Nilsson 14 96 14. 
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