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Gun Hellsvik (m) ide att Pisa skall bli ny vänort till Lund. 
Mellan dessa städer - kommuner finnes en del likheter. Pisa 
med sitt lutande torn och Lund med fallfärdiga hus i kommu
nal ägo. 

Vill VPK ha Lund bilfritt? 
Det finns flera positiva saker 

att säga om vpks remissvar på 
VBBs utredning, refererat härin
till. Men mer konstruktivt än att 
berömma är att lyfta fram några 
tvivelaktigheter. 

Bilfri stadskärna- vad är det? 
"Bilfri stadskärna" är ett slag

ord som vpk Lund övertog från 
den lokala miljöopinionen i bör
jan av 1970-talet och som funnits 
med i retoriken sedan dess. Det 
återkommer i remissvaret, om än 
som ett mål " på sikt". Vpkarna i 
gatu- och trafiknämnderna har 
också luftat det nyligen. 

Samtidigt tänker sej vpk resig
nerat att stadshallens och Åhlens 
parkeringar ska bestå "för de bo
ende", och man säger inte ett ljud 
om den starkt störande anlägg
ningen på Domus tak eller den 
under biblioteket. 

Eftersom vpk inte i någon 
rimlig mening är berett att stå fM 
det rätt oklara begreppet "bilfri 
stadskärna" är det nog enklast att 
ge upp det. · 

Den förfärliga tråden 
Stora dieselbussar vill vpk inte 

ha, men skruvar på sej när det gäl
ler alternativen. "Mindre" bussar 
talar man om, i likhet med en 
vpk-motion förra året, och det 
kan ju låta sympatiskt. Ja, smalare 
bussar behövs. En stad med me
deltida gatubredder bör inte ac
ceptera scanias standardkarosser. 
Men mindre bussar innebär ju an
nars fler bussar, om lika mycket 
folk ska transporteras, och det be
tyder om inte annat fler chauffö
rer och starkt höjda kostnader. 

Vad beträffar framdrivnings
alternativen till diesel räknar vpk 
upp gasdrift, batterier, svänghjul 
och annat som i många decennier 
har framförts som lovande fram
tidslösningar. Under tiden har 
dieselbussarna frodats och sotat 
ner. 

Vad som hade behövts var ett 
mycket klarare förespråkande av 
det enda tekniskt och ekonomiskt 
rimliga alternativet, trådbussar. 
Men tydligen fanns det på ledande 
vpk-håll stor tvekan inför den för
fulande tråden. Detta är sanner
ligen att sila mygg och svälja ka
meler. Mot dieseln med buller 
och vbrationer, sot och skogsdöd 
ska sättas några extra kablar i en 
visuellt redan nerlusad stadsmiljö. 
Jag förstår miljövänner som läm
nar vpK: .om sådana ståndpunkter 
får göra sej breda. 

En annan dimension 
Trådar (och spårvägsspår) har 

faktiskt den fördelen att de gör 
kollektivtrafiken synlig. Men inte 
heller ett resonemang om detta 
accepterades i remissvaret . Det 
är kanske logiskt om man ser till 
behandlingen av terminalfrågan. 

Jag reste runt i Västtyskland 
nyss och kom till många främ
mande städer. Redan på stationen 
kände jag mej i händelsernas cent
rum. Där fann jag (jag talar om 
städer i Lunds storleksordning) 
regionalbussar, stadsbussar eller 
spårvagnar, väntrum, en eller flera 
serveringar, kiosk med läsning allt
ifrån Bild-Zeitung till lyrik, givet
vis toaletter. Jämför med den 
som kommer med tåget eller bus
sen till dagens L und .. 
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SYDAFRIKANSK 
SOLIDARITETSVECKA l LUND 
Den årligen återkommande soli
daritetsveckan för folken i Södra 
Afrika som arrangeras av Isolera 
Sydafrika-kommittf_n ISAK , i 

: vilket flertalet av de politiska ·par
tierna, {olkrörelserna och kristna 
rordser i Lund ingar, praglas i ar 
av statsminister Olof Palmes död. 
En av de sista manifestationer han 
medverkade i var Folkriksdagen 
mot Apartheid i februari. Det är 
hans engagemang i kampen mot 
apartheid som nu förs vidare. 

Veckan inleds med bössinsam
ling och flygbladsutdelning freda
gen den 14mars mellan kl16-19. 
Bössinsamlingen fortsätter sedan 
varje eftermiddag hela veckan. 

Namibiamöte med film från 
FN och den namibiska befrielse
rörelsen SWAPO söndagen den 
16 mars klockan 19 i stadsbiblio
tekets hörsal. 

Sydafrika och atombomben , 
föredrag av Fredrik Lundberg i 

Men det behövs inga termina
ler, säger vpk! Inte ens de små 
faciliteter som idag finns i den 
eländiga baracken vid SJ s buss
station är tydligen nödvändiga. 
Med en "teknisk" lösning trol
lar man bort hela det reella 
problemet. Vpk kan tydligen 
inte tänka sej andra kollektiv
resande än infödda, rationella 
pendlare som har hela linje
nätet på sina fem fmgrar . 

På artonhundratalet ansträng
de man sej just med att göra kol
lektivtrafiken synlig. Hela stads
planer orienterades mot järnvägs
stationen och för säkerhets skull 
tog man fram namn som Banga
tan. Vad erbjuder vpk? "Bytes
möjligheter" i ett antal "pooler"! 

Platt 
I ett tänkvärt examensarbete i 

arkitektur häromåret analyserades 
den beslutsprocess som lett fram 
till den usla nybebyggelsen i kvar
teret Gasverket. Vpk-arna fick sin 
beskärda del av kritiken. Deras 
opposition hade varit teknisk eller 
retorisk. Inte heller de tycktes 
förstå vad som gör en stad till en 
stad. 

Samma platta tänkande gör att 
vpk i Lund har en så anonym och 
lite attraktiv kulturpolitik. Precis 
på samma sätt förstår man inte nu 
vad en riktig station symboliskt 
betyder, eller att ett starkt argu
ment för ett garanterat miljö
vänligt och unikt transportsystem 
är att det faktiskt kan bli älskat 
av befolkningen. 

Man blir betänksam. 
Gunnar Sandin 

arrangemang av ABF i samarbete 
med Ingenjörer mot kärnvapen 
och forskare och teknologer mot 
apartheid ,måndagen den 17 mars 
kl 19 på Smålands Nation. 

Demonstration. Sharpeville-
dagen den 21 mars klockan 17 .30. 
Samling på Clemenstorget. 
Avmarsch kl 18 mot Stortorget. 
Vid det avslutande mötet talar 
Joyce Nengenge, SWAPO. 

solidaritetsfest fredagen den 
21 mars klockan 19 på Smålands 
Nation. Musik av AfroTiambo. 
Skånska Teaterns ungdomsgrupp 
framför "SOWETO". En grupp 
från Lilla Teatern i Lund spelar 
om förtryck och motstånd. 
Dockteater. 
Jackson and company framför 
folksånger och befrielsesånger 
från Södra Afrika. 
High Life spelar västafrikansk 
reggae. 
Afrikansk mat serveras. 

Folk i farten: 
Lars Bergwall 
stöder R FS L? 
Efter en längre ,tids tillbakagång 
har centerpartiet nu bestämt sig 
för att försöka växa. storleken 
som nu · närmar sig vpk :s tycks 
skrämma partistrategerna så att 
de nu försöker lansera partiet som 
småfolkets och de förtrycktas 
parti, en grön socialdemokrati. 
Rikstidningarna har nu spritt 
ryktet om detta nya centerpar
ti och man trodde därför att 
samtliga medlemmar förstått den 
nya given och satsat på att värna 
om de små i vårt samhälle. 

En som tydligen inte förstått 
de nya tongångarna eller som 
tycker att han via sitt jobb ändå 
gör tillräckligt är centerpartisten 
och socialarbetaren Lars Bergwall 
i Dalby. 

Ordföranden i Riksförbundet 
för sexuellt likaberättigade i Lund 
ringde vid ett tillfålle upp den 
kände socialarbetaren för att höra 
hur det gick med ansökan om 
bidrag för en samlingslokal. 

Lars Bergwall svarade då : 
-Tja, kan inte ni också starta en 
sån där AIDS-gala om ni behöver 
pengar? 

Veckobladet undrar nu om 
detta är ett utslag av en allmän 
centerpartistisk humor eller om 
den nya "sociala" politiken inte 
ska inbegripa sexuella minori
teter? 
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Kampen för frihet och demokrati 
i Sydafrika har pågått länge men 
landet har aldrig tidigare upplevt 
en sådan våg av strejker, bojkotter 
och gatudemonstrationer som 
under det senaste halvåret. Det ver
kar som om .kampen mot apart
heid är inne i· en ny fas. Protes
terna i landet är inte bara fler än 
tidigare - de är också bättre 
organiserade och mera uttalat po
litiska än på mycket länge. 

Den vita rasistregimens svar 
blir allt brutalare.· Man anar 
desperation bakom det råa o
hämmade våldet mot den svarta 
befolkningen. Ingen går säker. 
Barn, kvinnor och åldringar finns 
bland offren Det räcker ibland 
att man samlas till en fredlig 
begravning eller utanför sin skola 
för att liv och frihet skall vara i 
fara. 

Regimen är starkt beroende av 
stöd utifrån för att överleva. Rea
gans USA och Thatchers England 
har hittills varit rasistregimens på
litliga bundsförvanter och 
skyddar den mot effektiva inter
nationella sanktioner, men nu 
börjar även det stödet svikta. 

Därför är det idag extra viktigt 
att kampen inne i Sydafrika stöds 
av en bred internationell solidari
tet . Denna kan ta siig många 
uttryck. Den lysande ANC-galan i 
Göteborg där gräddan av Sveriges 
rockartister ställde upp är ett bra 
exempel. Den mindre spektaku
lära men otroligt viktiga årliga 
solipaitetsveckan för folken i 
södra Afrika är ett annat. 

Afrikagrupperna, ISAK (Iso
lera Sydafrika-kornrnitten) och 
enskilda antiimperialister har stått 
för den kontinuitet i solidaritets
arbetet, som gjort det omöjligt att 
helt giörnrna bort södra Afrikas 
folk och som banat väg för den 
nya våg av solidaritet som nu 
bl~rn_rnar u_pp. 

Vi är också övertygade om 
att en överväldigande majoritet av 
Lunds befolkning tycker att det 
är otillständigt om kommunen 
eller landstinget företar sig något 
som kan fungera som stöd åt ra
sistregimen och vi tror att man 
uppskattar varje handling och gest 
som uttrycker avståndstagande .· 

Vpks lokala politiker har i m·er 
än tio år återkommit med Ia:av på 
total bojkott av Sydafrika. Det 
gäller varor, givetvis, men - också 
grossister och detaljhandlare som 
säljer rasisternas varor. 

Två aktuella motioner till Lunds 
kommunfullmäktige kräver 
bojkott av sydafrikanska produk
ter och att kommunen skall sälja . 
sina aktier, värda ca en halv mil
jon kronor , i bolag som har affä
rer med eller verksamhet i Syd
afrika. 

Vpks fullmäktigegrupp 
förslår också att kommunfullmäk
tiges ledamöter föregår med gott 
exempel och gör en insamling i 
fullmäktige till stöd för ANC och 
att kommunen bidrar med 6500 
kr (100 kr per ordinarie ledamot). 

Förslagen är sådan att man 
inte kan gå emot dem och med be
varad trovärdighet kalla sig ' anti
rasist. Och eftersom vi inte tror att 
någon i kommunfullmäktige är 
rasist så ser vi fram emot ett en
hälligt b~slu t. 

Nya grepp i äldreomsorgen 
Var och en som har en aning 

om vpks politik känner också till 
partiets syn på barnomsorgen, 
men vilka är vpks riktlinjer när 
det gäller äldreomsorg? Samhäl
lets mål med äldreomsorgen är i 
dag att de gamla ska vårdas i hem
met, vilket innebär att ålderdoms
hem och långvårdsavdelningar 
läggs ner. Ställer vpk upp på den 
målsättningen? 

Hur vill vi ha det själva? 
Hur vill vi själva bli omhänder

tagna, när vi inte längre klarar allt 
själva? Alla kommer vi ju inte att 
avlida i hjärtinfarkt, fullt vitala 
och vid lagom hög ålder, Många av 
oss kommer att långsamt tackla av 
med allt sämre syn och hörsel, 
ökande andfåddhet, yrsel, svårig
heter att röra oss osv. Andra kom
mer genom hjärnblödningar och 
blodproppar att plötsligt bli bero
enda av andras hjälp. Hur vill vi 
då ha det, när vi inte längre själva 
förmår, och hur vill de, som är 
gamla i dag, ha det? 

Min 87-åriga moster, makalös 
och enastäende på många sätt, 
skrev ett långt brev till social
chefen i sin kommun, där hon 
protesterade mot kornmunens be
slut att lägga ner ålderdomshem
men. Min moster ville, när hon in
te längre klarar av att sköta sig 
själv, ha en plats på ålderdoms
hem. Då vill hon inte bo ensam i 
sin lägenhet. En ensamhet som 
bryts av hemsamaritens och natt
patrullens besök. 

Fick inte stanna 
Det heter att de gamla ska få 

mojlighet att bo kvar så länge de 
önskar i sitt hem. Men om de inte 
vill det, kornmer det då att finnas 
en vårdplats för dem? Ja, här får 
jag fortsätta berättelsen om min 
moster. En dag i början på februa
ri gick hon på trottoaren på väg 
till en studiecirkel om Karlfeldt. 
Ett lårbensbrott för två år sedan 
gjorde att hon använde käpp. Pre
cis framför en villainfart backar 
en bil på henne och andra lårbens
brottet är ett faktum. Efter halv
annan veckas vård på ortopeden i 
Eskilstuna, vill de skicka hem hen
ne . Min moster protesterar och 
tilltvingar sig i alla fall att få stan
na över helgen. Sedan får hon inte 
stanna längre och kommer hem. 
Hon kan med svåra smärtor ta sig 
fram med hjälp av bockar. Hon 
har hemsamarit fyra dagar i vec
kan, men för övrigt får hon efter 
bästa förmåga klara sig. Min mos
ter berättade i telefon för mig hur 
hon en morgon skulle laga gröt. 
Gryn, vatten och kastrull klarade 
hon att plocka fram men upptäck
te sedan, att hon inte nådde sal
tet. Då sjönk hon ner på en stol 
och stortjöt~ Till sist lyckades hon 
samla ihop sig så pass, att hon 
kunde ringa en god vän, som kom 
och hjälpte henne. 87 år gammal 
och med så stora svårigheter att 
gå, anser jag att min moster borde 
ha rätt till en vårdplats. Socialche
fen besvarade hennes skrivelse 
med ett personligt besök där han 
tackade för hennes kloka syn
punkter, men den vård min mos
ter efterlyste, kan hon inte få. 

Vänta på nattpatrullen! 
För att ytterligare belysa sam

hällets äldreomsorg vill jag berätta 

om min mammas sista tid. Min 
pappa låg efter ett par hjärnblöd
ningar på långvården och min 
mamma levde ensam kvar i huset 
i en lantby. Hon hade hjälp av 
hemsamarit två gånger i veckan, 
två timmar varje gång. Efter en 
fö rkylning försvagades hennes 
hjärta ytterligare. Det hände att 
hon av svaghet ramlade omkull. 
I detta läge anser jag, att hon bor
de ha fått en vårdplats. I stället 
ställdes telefonen vid sängen och 
hon blev tillsagd att inte gå upp 
på nätterna utan att vänta på natt
patrullen. Ett dåligt hjärta gör det 
tungt för henne atta andas, vilket 
leder till ångest. Å_ngest i total en
samhet! Det hände att min mam
ma behövde gå på toaletten, innan 
nattpatrullen korn. Hon försökte, 
ramlade, slog sig och släpade sig 
blödande tillbaka till sängen. Till 
sist, när hon sittande skulle ta på 
sig kläderna, kördes hon i ambu
lans till sjukhus, där hon avled ef
ter ganska kort vårdtid. 

Jag anser, att min mamma 
skulle haft institutionsvård när 
hon av egen kraft inte klarade av 
att gå själv. Hemvård är det rätta, 
om man inte är ensamboende och 
den man bor tillsammans med in
te orkar ta hand om en. 

Jag tycker att de som är gamla 
och mycket svaga ska ha en knapp 
att trycka på, när de behöver 
hjälp, och hjälpen ska komma in
om en kvart. Så har min far det, 
som sedan fyra år vårdas på en 
långvårdsavdelning. 'När vi kom 
till sjukhuset efter hans sista 
hjärnblödning fick vi dock åter
vända hem, för det fanns ingen 
plats. Det tog fjorton dagar innan 
det blev en plats ledig, och kanske 
hade han kunnat bli mer rehabili
terad om han fått omedelbar vård, 

Tveksamt med eget rum 
Folkpartiet gick till val med 

kravet på eget rum på långvården , 
men jag skulle vilja formulera det 
så, att de som särskilt önskar, ska 
ha möjlighet till eget rum. Min er
farenhet är, att med nuvarande 
personalresurser blir det bättre 
vård om man ligger flera i samrna 
rum. Min far ligger tillsammans 
med tre andra åldringar. Samtliga 
har haft hjärnblödningar och för 
tre av dem har även talet drab
bats. Alla sitter i rullstol men 
många timmar tillbringas i sängen. 
När någon vill något ringer han på 
klockan och tyvärr kan det ta gan
ska lång tid innan någon kommer, 
men den som kommer passar då 
även på att titta till de andra. 
Vård på eget rum innebär mindre 
kontakt med personal. Min far är 
ganska förvirrad. Han liar levt på 
landet där han kände och var 
känd av alla. Att han nu skulle 
befinna sig bland främlingar är för 
honom ofattbart, och därför blir 
såväl personal som besökare ge
stalter från hans tidigare liv. Har 
någon av de andra besök uppfat
tar min far ciem som bekanta till 
sig och hälsar och pratar med 
dem. Eget rum innebär mer en
samhet, och jag tror att ju svagare 
man blir, desto mer gemenskap 
behöver man. 

Full behovstäckning! 
Full behovstäckning säger vi, 

när det gäller barnomsorgen och 
detta krav måste även gälla äldre-

Gröna 
och Röda 
Titan, Titan- vänd om, vänd om! 
ropade en kvinna från Green
peace ut över Nordsjöns grågröna 
salta kyla till ett fartyg som var på 
väg att dumpa avfall. Vi skickar ut 
en dykare framför er, slå · på 
backen! Och de svarade fran 
Titan, förs t med hånfulla till
mälen och manlig överlägsenhet 
och sedan med förklaringar, de 
hade barn och ville inte bli arbets
lösa. Livet blir fördärvat för alla 
våra barn om ni fortsätter , gen
mälde Greenpeace och vinden slet 
orden ur megafonen och Titan 
vände om för den gången. 
Förmäten förtrupp 
Förra Proletären hade en intervju 
med Lena Hagelin och en efter
följande kornmentar med rubrik
ken "Herrskapsanarkister på grön
bete". Kprnlr hävdar där att 
Greenpeace inte kornmer att 
kunna göra några större insatser 
för att minska föroreningar i jord 
och luft och vatten , eftersom de 
inte slår rakt mot kapitalet och 
det lilla kommunistiska partiet 
spår att Greenpeace kornmer att 
sluta som foglig remissinstans. 

Anti- Lenin 
Annat ljud i skällan är det inom 
Vpk-Lund, där inledaren till 
vårens senaste diskussion om 
Lenin bland annat sa att han inte 
trodde på partiets ledande roll . 

Han sa också att Vpk försurn
mat miljörörelsen och inte för
stått dess betydelse. De här samta
len i Vpk-Lund är ett förstadium 
till diskussioner och voteringar 
om ett nytt partiprogram för 
V pk på central nivå. 

Det blir spännande att se om 
Vpk, till skillnad från det mindre 
och sturskare Kpmlr, förmår kasta 
loss och sluta upp med sin analys 
av klassamhället i kölvattnet efter 
miljörörelsen , kvinnorörelsen och 
fredsrörelsen istället för att 
krampaktigt söka hålla sig i täten 
för all politisk handling. 

Amal ia 

omsorgen. Hemvården får inte er
sätta ålderdornshemmen eller ser
vicehernmen, som de numera kal
las, utan bägge formerna behövs. 
Jag är glad för att Lund i dagarna 
inviger ett nytt servicehern. Me
dan kommuner som räknar sig 
som progressiva lägger ner sina 
servicehem utökar Lund sina vård
platser och jag anser det faktiskt 
mycket framsynt och klokt . Men 
både kommun och landsting mås
te satsa mer resurser på hemvård 
och öka personaltätheten på lång
vården. Här finns inget utrymme 
för nedskärningar förrän efter år 
2020 då antalet gamla åter väntas 
minska. 

Jag har genom att berätta om 
mina närmast anhöriga velat visa 
på, att de som i dag är gamla och 
i behov av hjälp kan hamna i si
tuationer som kan liknas vid mi
sär. Därför måste äldreomsorgen 
högprioriteras när det gäller resur
ser. Jag vill sluta med att säga, att 
ingen, som inte önskar det, ska 
behöva kämpa sig igenom livets 
slutskede i ensamhet. 

Anna-Stina Löven 



8 mars 1986 

präglades av mordet på Olof Palme. 
Arrangörerna hade planerat en 
yster , skämtsam fest - nu gick 
firandet i solidaritetens och fre
dens tecken. En minnesstund för 
den mördade statsministern in
ledde kvällen den 8 mars, ett ljus 
tändes . .. 

Varför firar vi 8 mars? Karin 
Lentz gav lite bakgrund till dagen 
och historiska glim tar. En häls
ning från Vietnams kvinnor fram
fördes innan Martha Pacheco be
rättade om kvinnornas kamp i 
Chile. Frågan som också hängde 
över kvällen "finns kvinnokampen 
kvar?" besvarades genom att olika 
kvinnogrupper och organisationer 
berättade hur de arbetade: SKV, 
IKFF, Kvinno centrum, Krisjour
en , Kvinnofolkhögskolan. Birtitta 
Essen, nyligen hemkommen fr~ 
Nicaragua visade bilder och berät
tade om kvinnor och barn i landet, 
om sjukvården m m. Ninna Wid
strand steg fram och tog oss med 
på fredsresan , som kvinnor före
tog till länder förra sommaren 
för att få svar på fem frågor om 
nedrustning. Arbetet fortsätter. 

Christina Berglund gav kvinno
kampen i Lund och mötet en rolig 
avslutning: kapen måste gå vidare. 

Som vanligt fanns den goda in
ramningen : bok bord, lotteri, hem
bakta bullar, chilenska empana
das, kaffe från Nicaragua, blom
mor och banderoller, levande ljus. 
stämningen var fin - man kunde 
haft mer sång och musik! 

Carmencita heter en förening 
som visade en utställning och sam
lade in pengar (660:-) till daghem 
i Uruguay. Empanadaförsälj
ningens intäkter gick till kampen 
i Chile, intäkterna, l 753 :-, kan 
oavkortat gå till kvinnor och barn 
i Sydafrika. och Nicaragua, då 
ABF stod för lokalhyran och de 
andra organisationerna för bullar 
och arbete. Ett telegram sändes 
frän mötet till Pinochet "Vad som 
görs mot kvinnorna i Chile, görs 
mot oss, Vi protesterar". En dikt, 
alla våra namnteckningar och en 
hälsning från 8 mars i Lund sändes 
till Lisbeth Palme. Arrangörer var 
grupp 86, ABF, SKV, Vpk, IKFF, 
m fl. 

Folk i farten: 
VPK Lunds nya 
styrelse 

KL 

Efter årsmötet och i och med ett 
nytt verksamhetsår har V pk Lund 
fått en delvis ny styrelse. Omsätt
ningen inskränker sig dock till två 
personer så några uttolknin&ar om 
någon ny linje till förman för 
kraftag mot vodkadrickande och 
effektivare ekonomi vill VB inte 
göra. Våra kremlologer får 
inskränka sig till att konstatera 
att Monika Bondesson gör sitt 
återinträde i styrelsen efter några 
års bortavaro samt att Erik 
Wetterberg har tillkommit som 
suppleant. Monika känner väl de 
flesta i vpk och inom Lunds post
väsende, Erik är känd från KU 
och KHF där han länge represen
terade Uppsala i olika samman
hang. 

Förutom dessa har Linda 
Björnman, Lena Bogardh, Anders 
Ferm, Göran Fries, Bengt Karls
son, Jan-Erik Matsson, Ylva 
Stubbergaard och Marianne 
Sonnby återvalts. 

Trummisar i Lund 
Idag, fredag, gästas Lund av en 

intressant samling musiker. Det är 
fem percussion-spelare från olika 
länder som gästar Pub Sparta i 
Plektrums regi .. Konserten är en 
av tre offentliga konserter som ges 
av 'World to World Drum and Per
cussion Festival1986'. 

Festivalen äger rum mellan 
den 12 och 16 mars i Danmark 
och Sverige och det är fem musi
ker av världsklass som delar med 
sig av sina erfarenheter. 

Europa representeras av Birger 
Sulsbruck. Danmarks ledande 
percussionist i salsafacket, och 
Atilla Engin, framstående turkisk 
musiker och pedagog, känd från 
bl a Roskildefestivalen. 

Från Afrika kommer Ahmade 
J arr, Siera Leo n e, vars talanger är 
kända från hans high-life-band 
och hans samarbete med Lill 
Lindfors och fusionsgruppen EG
BA. 

Zkir Hussain representerar den 
indiska tabla-traditionen och är 
känd från spelningar med Ravi 
Shankar, A1i Akbar Khan och 
John McLaughlin. 

Nya världen representeras av 
Nana Vasconcelos ·från Brasilien , 
känd från skivinspelningar med 
Pat Metheny, Egberto Gismonti 
och Don Cherry 

En intressant och spännande 
kväll utlovas. 

Ni ca ragu~ 

Är det Veckobladet som tar all 
din kraft, Gunnar Sandin så att 
du inte hinner informera dig om 
vad som sker ute i världen? 
Hur ska jag annars tolka din skriv
ning i VB nr 2? 
"Marxismens kris fmns där ännu 
och den nya generationen har 
knappast några ·'positiva" exem
pel att utgå från, som Kina och 
Vietnam var på sextiotalet eller 
Sovjet för en tidigare vänster
generation ' skriver du. 

Se på Nicaragua! 
Jag vill erinra dig om, att i Nica
ragua gjorde folket revolution 
den 19 juli 1979. Efter nästan 
tjugo år av gerillakamp lyckades 
sandinisterna störta diktatorn 
Somoza. FSLN bildade en rege
ring, som ville göra Nicaragua fritt 
och självständigt och inte längre 
låta det domineras av USA. Efter 
flera hundra år av kolonialt och 
imperialistiskt förtryck inleddes 
uppbyggnaden av Nicaragua 
Libre . Mat för dagen, hälso- och 
sjukvård och utbildning åt alla, 
grundläggande behov för 
uppbygget av ett demokratiskt 
samhälle. USA kände sig hotat. 
Lilla Nicaragua med sina knappa 
tre miljoner invånare har trotsat 
den mäktiga stormakten. Det får 
förstås inte ske ostraffat. USA 
förtalar sandinisterna, stöder 
contras med pengar och vapen 
och hotet av en direkt invasion är 
allestädes närvarande hos folket i 
Nicaragua. Trots denna enorma 
fientlighet fortskrider den revolu
tionära processen i landet. Det är 
möjligt tack vare alla de starka , 
positiva, kampvilliga nicaragu
aner, som kämpar för ett män
niskovärdigt liv för sig själva och 
för kommande generationer. De 
flesta är ungdomar. 80 % av 
befolkningen är under 30 år. 

USA medborgare lär 
" fast eftersom så mycket annat 
i ungdomskulturen kommer från 

USA kan man misstänka att något 
slags impuls kommer från den 
vitala nordamerikanska univer
sitetsmarxismen" skriver du 
viäare . 
Jag vet inte mycket · om marxis
men i USA men vet att mängder 
av USA-medborgare åker till Nica
ragua för längre eller kortare tid 
för att lära känna revolutionen 
och på olika sätt stödja den. Det 
känns betryggande. Att se och 
uppleva världen ur flera perspek
tiv är nödvändigt för att utvekla 
det politiska tänkandet. Säkert 
kan de hemvändande nordameri
kanerna förmedla sin kunskap om 
revolutionen och därmed sätta in 
tredje världen i sin politiska kamp. 
Tillsammans med folk från USA 
lärde jag mig spanska på en skola 
som startats just för ,att öka möj
ligheterna att få kunskap om revo
lutionen. 

Internationell solidaritet 
Vänskapsförbundet Sverige-Nica
ragua (VFSN) · sände i december 
iväg sin tredje arbetsbrigad. Vi var 
trettio · svenskar som plockade 
kaffe. En ännu större brigad kom
mer att resa nästa kaffeskördetid . 
Att delta i en arbetsbrigad innebär 
dels att göra en praktisk, behövlig 
arbetsinsats, dels att få viktig in
formation om landet att sprida 
efter hemkomsten. Brigadister 
från alla länder blir varmt mottag
na och får känna betydelsen av 
den internationella solidariteten. 
Folk · där vet vilka lögner USA 
kablar ut över världen och vet, 
att vi som kommer dit och ser 
hur de itr kan bemöta missinfor
'mationen i våra länder. 

Sammanlagt tio veckor till
bringade jag i landet och mina 
upplevelser är många och in
trycken starka. Ja& vill gärna 
försöka förmedla nagot av detta 
till er som ännu inte varit där. 
Tisd den 18 mars kl 19 på Bredg. 
28 visar jag diabilder och berättar 
därtill. Välkomna ,Gurmar och 
alla andra! 

Iris Nilsson 

-------

Från det 
kommunala 

Energiverken har till en leve
rantör betalat 150 000 kr i bonus 
för en snabb leverans. Det skedde 
medan direktören i ASEA STAL 
Geoenergy AB Jan Holmqvist var 
VD i energiverken och Bror Ar
vidsson (m) var ordförande. 

Kommunrevisionen har tvingat 
energiverken att undersöka saken 
närmare. I onsdags måste energi
verkens styrelse bordlägga ären
det för andra gången. Socialde
mokrater och borgare i arbetsut
skottet har ännu inte kunnat för
klara hur ett privat företag fick 
150 000 kr mer betalt än kon
traktet stadgade. Både socialde
mokrater och borgare verkar dra 
sig för att ta i affären och fatta de 
obehagliga beslut som kan bli följ
den av härvan. 

i:>yrare och sämre ·rör äldre 
Gamla människor, som bor hem
ma, kan behöva hjälp inte bara 
med matlagning och städning utan 
också med enklare sjukvård t ex 
ta hand om liggsår eller att lyfta 
till rullstol. Hittills har de här ar
betsuppgifterna kallats sjukvård 
och landstinget har betalat kom
munen for att de kommunalt an
ställda vårdbiträdena ska göra job
bet. Den enskilde pensionären har 
inte betalat någonting. 

I samband med ett nytt avtal 
om ändrad ansvarsfördelning mel
lan kommun och landsting ändras 
detta. Arbetsuppgifterna ska kal
las omvårdnad i stället. Därmed 
blir det en kommunal uppgift som 
landstinget inte betalar ersättning 
fö,~;. Den enskilde pensionären, där
emot, får betala avgift för att få 
samma vård som tidigare varit 
gratis. 

I och med att kommunen på 
det här sättet fått ansvar för fler 
vårdtimmar frågade VPK i kom
munfullmäktige om borgarna tän
ker anslå mer pengar till äldreom
sorgen. Annars måste man ju min
ska servicen för några andra pen
sionärer, t ex genom att dra in på 
städningen ännu mer än man gjor
de förra året. Varken socialnämn
dens ordförande Hans Håkansson 
(m) eller någon annan borgare 
svarade på VPK:s fråga i kom
munfullmäktige. Svaret kom i 
stället några dagar senare när bor
garna presen ter ad e sitt förslag till 
ramar för nästa års budget. Där 
har de inte räknar med att öka arr
talet vård timmar. De gamla får be
tala med sämre service. 
Ättestupa 
På frågan om det finns en risk att 
kommunens ålderdomshem kom
mer att få så dåliga sjukvårdsre
surser att det inte känns menings
fullt för de gamla att flytta dit , 
svarade en folkpartist i kommun
fullmäktige: "Människor lever 
längre och allt friskare , sen blir 
det ett snabbt slut." 
Kampen går vidare 
Med anledning av förra veckans 
"VB kommentar" meddelar kom
munalpolitiska gruppen att vi i 
Olof Palmes anda även i fortsätt
ningen kommer att bekämpa för
tryck och orättvisor i Lund, 
Sverige och världen. Vi ställer inte 
upp på borgarnas försök att av
politisera samhällsdebatten. 
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Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

Från fablernas värld Läs även NY DAG! 
Du som ännu ej tecknat prenu
meration på Ny Dag- gör det nu! 

VPK 
I 1985 års val fick vårt parti än en 
gång fem procent av de avgivna 
rösterna och de flesta av våra par
lamentarikerna kunde åter inta 
sina platser i riksdag och full
mäktigeförsamlingar. Sett i ett 
längre perspektiv blev dock valrö
relsen samma gamla misslyckande. 
På sextio år har partiet inte 
lyckats bli mer än ett marginal-
parti.. · 

För någon vecka sedan lade 
den socialdemokratiska regeringen 
ner Kockums, landets sista stor
varv. För flera tusen arbet~ue och 
tjänstemän innebar beslutet en 
långvarig arbetslöshet. Vad gjorde 
då de anställda på Kockums? 
Bortsett från att kanske ett 
hundratal lämnade kollektiv
anslutningen till SAP hände egent
ligen ingenting! Yttersta vänsterns 
minipartier manade till kam o men 
fick aldrig något stöd. Vårt" parti , 
med mindre än en handfull med
lemmar på varvet, stod lika iso
lerat. Återigen visade händelserna 
att VPK inte ses som något alter
nativ av jobbarna när socialdemo
kratin sviker. 

V år t parti är det parti som 
har de flitigaste och mest kunniga 
medlemmarna. vi sliter i kampan

•jer, gör egna affischer, har eget 
blås, demonstrerar och håller 
appelltal . Jämfört med oss är det 
framgångsrika Miljöpartiet minst 
sagt visset. Anledningen till vårt 
~isslyck,an~e k~ inte li~ga i att 
VI har for lag aktiVItet. Var politik 
kommer ut. 

Nej det minimala stödet för 
vårt parti måste förklaras utifrån 
en brist på förtroende. De flesta 
förbinder otvivelaktigt vårt parti 
och våra lösningar med det 
samhällssystem som råder i Sov
jetunionen och östra Europa. 
Oberoende av vad vi själva lägger 
1 begreppet kommunism så har 
bergreppet genom det sovje
tiska partiets praktik fått en inne
börd av diktatur och förtryck. 
För väljarna är kommunism all
tid kommunism och något sovjet
system vill folket inte riskera. 

Det finns ju dessutom anled
ning .. till misstro. Många i VPK 
fort~atter att se det sovjetiska 
partiet som ett broderpiu:ti. Parti
programmet är i många stycken 
präglat av Leninismen. Vi har inte 
h~ller mäktat visa på ett ekono
miskt alternativ till den centra
li~tiska ·sovjetiska r,lanhushåll
rungen. En planhushållning som 
bl a karakteriseras av köer 
brist på varor, undermålig kva: 
litet och en svart marknad. 

Den geografiska närheten till 
Sovjetstaten samt den sovjetiska 
kommunismens odiskutabla bris-

Det är trots allt lite på
frestande att i längden höra 
på de hyllningar som framförs 
då stora män dör, i synnerhet 
om man betänker under vil
ken anonymitet som samti
digt andra människor på jor
den går hädan, ofta under be
tydligt svårare omständighe
ter. 

Det är som 'om det blev en 
tävlan i att ha den största sorgen. 
Folk som tidigare velat göra haj
mat av Palme påminner sig plö ts
ligt att han egentligen var en stor 
statsman och Sveriges ansikte ut 
mot världen . Borgare som hatat 
honom för att han svikit sin klass 
rycks med i det allmänna tår
flödet. 

Det här är ett sätt att tillintet
göra bild! n av den verklige Olof 
Palme och i stället försöka skapa 
ett riksmonument, som vi alla ska 
kunna samlas kring. 

Sven Lindqvist tyckte i DN att 
Olof .Palme var lik en förvuxen 
ekorre . .J ag tycker han hade drag 
av en ganska klok uggla. Hur som 
helst, Palme är samma gamla Pal
me oavsett om han är död eller 
inte. 

För övrigt, vad skulle hända 
dm det visar sig att det var PaJmes 
dubbelgån ~re som blev mördad 
och han själv: plötsligt stod fram
för oss igen? Låt oss erinra oss 
James ·Thurbers fabel om hästen 
Kalle . . 

f.abeln om Kalle 
· En häst vid namn Karl leddes 

till staden en dag av sin ägare bon-

ter gör det omöjligt för ett 
kommunistiskt parti i Sverige att 
bli ett massparti. Om vänstern 
ska bli en kraft i Sverige måste 
VPK:s program förnyas samt ett 
namnbyte ske. 

Beteckningen kommunis-
tiskt parti togs av det socialdemo
kratiska vänsterpartiet i en tid då 
]::enins väg syntes framgångsrik. 
Andå ifrågasattes den redan från 
första början och en tredjedel av 
medlemmarna lämnade partiet. 
Idag vet vi att den Leninistiska 
vägen inte kan förenas med våra 
krav · på demokrati. Genom att ta 
bort beteckningen kommunistiskt . 
parti visar vi vårt totala avstånds
tagande till den politik som lett 
fram till dagens totalitära sovjet-
system. • 

VPK:s obetydlighet på arbets
platser och i parlamentet är en 
anledning till att SAP kan föra 
den politik man för idag. Vi i 
VPK har därmed också ansvar för 
det som sker. Under de närmaste 
åren kan vi förvänta oss en allt 
större arbetslöshet. Kärnkrafts
avvecklingen hotar våra sista 
äl~ar. V~nstern i svensk politik 
maste bli en kraft, ett alternativ . 
Annars . .. Går det åt helvete! 

sign Jönsson 

den för att skos. Han skull e ha 
blivit skodd och hemledd igen 
utan större uppståndelse om det 
. inte hade varit för Eva, en anka 
som alltid hängde i köksdörren på 
bondgården och tjuvlyssnade och 
alltid fick allting om bakfoten. 
Hennes kolleger på bondgården 
påstod att hon hade två näbbar 
men bara ett öra. 

Den dagen Kalle leddes iväg 
till hovslagaren flaxade Eva kack
lande omkring på bondgården och 
berättade upphetsat för de andra 
djuren att Karl hade letts iväg för 
att hackas till mos . 

- De tänker ta livet av en 
oskyldig häst!, skrek Eva. Han 
är en hjälte' En martyr! Han dog 
för att ge oss friheten! 

- Han var den största hästen i 
världen, snyftade en känslig höna. 

-Jag tyckte han var samma 
gamle Kalle · som vanligt, sa en rea
listisk ko. Låt oss inte vara senti
mentala . 

- Han var underbar, skrek en 
enfaldig gås. 

- Vad gjorde han egentligen? , 
frågade en get. 

Eva, som var lika fantasifull 
som sanningslös, gav sin fantasi 
fria tyglar . 

- Det var bödlar och skarp
rättare som drog iväg med ho
nom! , kacklade hon. De skulle ha 
skurit halsen av oss allihop om 
mte Karl hade ingripit! 

- Vi måste bygga ett monu
ment åt Karl den store som rädda
de våra liv, kväkte Eva. 

Strax efteråt kom bonden gå
ende på vägen ledande Karl, vars 
nya skor blänkte i solskenet. Det 
var tur för Karl att han inte var 
ensam, för annars skulle monu
mentbyggarna kasta sig över ho
nom med hugg och slag för att 
han var samma gamla Kalle som 
vanligt och ingen hjälte. I stället 
kastade sig alla över Ev1 , den en
örade ankan med de två näbbar
na. De tjärade och avfjädrade hen
ne, för ingen är så impopulär som 
den som kommer med dåliga ny
heter vilka sedermera visar sig vara 
goda. 

Mjau 

Tidningen behöver OMEDEL
BART fler prenumeranter annars 
minskar presstödet kraf tigt . 
Endast qen prenumererade upp
lagan mats vid beräkning av press
stöd. Den del av upplagan som 
sprzds som lösnummer räknas 
inte. 

Minskningen i presstödet 
skulle i praktiken innebära döds
stöten för den redan hårt ansatta 
tidningnen. Just nu gäller det att 
klara upplagan - debatten om 
tidningens målsättning och inne
håll kan vänta. Annars har vi 
kanske ingen tidning att debattera 
om . . . 

o Nya prenumeranter får rabatt 
pa_ . prenumerationspriset. 
Tldmngen kostar då 49:- för kvar
tal, 90:- för halvår eller 1 73:- för 
helår. Det är billigt för en kvali
ficerad politisk veckotidning. 
Betala in på pg 1964-6. Eller 
ännu enklare, ring 08/52 00 9S 
och beställ din prenumeration. . 
Men gör det nu! 

VPK och p atriarkatet. M argot 
Bengt sson & Tora Fri berg inleder. 
Må 17.3 kl 19.30, Fakiren, rum 2 . 

Bilder f rån NICARAGUA. Iris 
N i lsson berättar tisd 18 mars kl 
19 på Bredgatan 28 . 
BLASORKESTERN Sänd 16.3 kl 
19 (kom i god tid !) rep på Palaes
tra av sydaf r ikap rogram (inför 
spelning lä 2 2 .3 omkrinng kl 13). 
V ANDRIN GSSE KTIONEN V i på
minner om påsk - och sommar
vandr inga r , ring Gunnar S, t el 
13 58 99. 
Lund sett f rån vänst er 86 u tkom
mer till f örsta maj . Alla förslag 
till i nnehåll beaktas. R ing Ingrid 
A te l 14 26 7 2 . · · 
VPK l F Träning p å Lerbäck ssko
lan Lärd 15/3 k l 16-18. 

kommunlattsk 
kommunalpolitik 

K om. pol. har möte m ånd den 
17/3 kl 19.30 på p art i lokalen . 
Beredn ing av k o m mu nfullmäkti 
ge och kom munsty re lse m.m. 

~ECKOBLADET. 

Detta V B gj o rdes av Lars Borg
strö m , M årten D u m! r.J!;amt Roll 
N ilson 

Nästa veckas k ontaktredaktör är 
Mi) rten Duner som nås på tel. 
13 98 08 
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