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I det programförslag som ska föreläggas vpk-kongressen 1987 
kommer inställningen till staten att vara väsentligt annorlunda 
än i det nu gällande programmet. Försvaret av den offentliga 
sektorn kommer att dominera över kampen mot den borgerliga 
staten. Det sa Herman Schmid , när han gästade Lund i förra 
veckan och talade om "Välfärdsstaten mellan reproduktion och 
repression". 

Med en sådan förändring löser 
man naturligtvis inte det problem 
som finns fo rmulerat i mötesrub· 
riken. Däremot skulle program· 
met komma mer i samklang med 
den förda politiken än vad fallet 
är idag. Men risken är uppenbar 
at t vpk hamnar i en position, där 
partiets blir riksdagens främsta 
försvarare av en offentlig byråkra· 
ti . 

HS betonade också inlednings
vis, att uppfattningen om staten 
som en byråkratisk klasstat fort
farande måste vara vägledande. 
Men det gäller samtidigt att und
vika att hamna i en antietatism, 
som inte skiljer sig från borgerlig 
liberalism. Det menade han att 
man lätt gör om nian till analysen 
av klasstaten lägger vad han kalla
de "felaktigt överförda östeuro
peiska erfarenheter". 

Från regler till mål 
Dagens klasstat skiljer sig från 

den idealtypen bl a genom att den 
är mera aktiv . Den gamla rätts
staten med sina passiva byråkra
ter utan möjlighet till personlig 
maktutövning har avlösts av den 
aktivt interventionistiska staten i 
takt med att dess uppgifter blivit 
alltmer direkt knutna till kapita
lets reproduktionsintressen. Den 
nya byråkratins uppgift blir att 
styra och planera, inte bara för
valta. Och mål ersätter rättsreg
ler. 

Riskerna ökar at t den enskil
da människan då blir offer för vad 
hon upplever som godtycke (men 
som kanske är högst rationellt ur 
kapitalets synvinkel ). I det läget, 
menade Herman, gäller det att 
inte låta sig ledas av liberalerna i 
sin kritik och ropa på återgång t ill 
den passiva borgerliga idealstaten, 
rättsstaten. 

Kapitalet tränger på 
Vilken väg finns då att gå? 

Hur ska man kunna gå från of
fentl igt till gemensamt, när ten-

densen är att det privata kapitalet 
tränger in på alla fronter? Här är 
det nämligen inte bara fråga om 
privatisering av tjänstesektorn ge
nom privat produktion av sådant 
som sjukvård och barnomsorg. 
Genom t ex förnyelsefonderna 
har det privata näringslivet trängt 
dj upt in i utbildningsväsendet. Be
ställd undervisning från folkhög
skolor och universitetsinstitutio
ner kommer att bli en allt vikti
gare del av dessas ekonomiska vill
kor. Och i allt större utsträckning 
etablerar sig bärare av "offentlig 
expertis' som konsulter och blir 
därmed agenter för kapitalets 
inflytande på högskolor och an
norstädes. 

Facklig kamp 
Vägen man måste välja är en

ligt HS facklig mobilisering och 
kamp. Han menade sig ha iaktta
git en växande vilja bland de of
fentliganställda, som har den di
rekta kontakten med brukarna av 
de offentliga tj änsterna, att politi
sera det fackliga arbetet. Det inne
bär bl a att de prioriterar arbetets 
innehåll i den fackliga kampen 
för att skapa möjligheter att till
varata klienternas intressen, inte 
kapitalets . 

Framgång i en sådan kamp 
skulle kunna leda till en situation , 
där de direkta producenterna av 
offentliga tjänster tillsammans 
med brukarna av dessa skapar en 
gemensam sektor av den offentli
ga . 

Många hinder finns självklart 
på den vägen, det fick Herman lov 
att medge . Men, sa han, det enda 
sättet att övervinna dem är att gå 
in och arbeta med de motsättning
ar som finns inom statsapparaten . 
Att försöka skapa ett alternativ 
utanför den, kooperativt eller an
nat, det trodde han inte mycket 
på 
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ANC fitttlS överallt 
- Många svarta bostadsdistrikt i de sydafrikanska storstä

derna utgör redan ett slags befriade områden. Invånarna där 
pendlar visserligen in till de vita stadsdelarna för att arbeta, men 
i det egna området har regeringens administration fallit sönder 
genom befolkningens aktiva och passiva motstånd. I stället har 
ANC organiserat lokal milis, folkdomstolar och föräldrakomit
teer. De senare spelade en viktig roll under den årslånga skol
strejken. 

Det var Muhammed Hussein, 
ANCs andreman i Sverige, som be
rättade detta vid ett möte i Lund i 
förra veckan. Mötet ordnades av 
KPMLr. 

Kosmetiska reformer 
- Om förtrycket och dess for

merskajag inte berätta , sa Mu
hammed Hussein vidare. Det utgår 
jag från att ni känner till. Det 
fortsätter so m förut, trots vissa 
kosmetiska reformer. Nu har t ex 
alla restauranger öppnats äve n för 
svarta . Fast en överväldigande ma
joritet av den svarta befolkningen 
har ändå inte råd att äta där. Och 
vad den kräver är faktiskt inte 
flerrasiga restauranger och park
soffor utan sin rättmätiga del av 
makten. 

"Reformerna" är en del av re
geringens strategi, förklarade han 
vidare. Den andra är ökad re
pression. Men det har inte hjälpt. 
Polisministern förklarade nyligen 
uppgivet att " ANC finns över
allt". 

Värsta krisen 
- Den sydafrikanska regering

en upplever sin värsta kris hitti ll s, 
menade Muhammed Hussein ock
så. I själva verket står apartheid
systemet inför en klassisk revolu
tionär situation: de styrda vill in
te ha det på det gamla sättet, de 
styrande kan inte ha det så . Tryc
ket är starkt inifrån och utifrån, 
och det so m tills vidare räddar 

regeringen är det starka stödet 
från vissa västländer, främst USA. 

Det inre motståndet har 
stärkts inte minst genom det öka
de medvetande som de svarta ar
betarna har få tt genom sin fram
gångsrika ekonomiska och fackli
ga kamp . De är nu organiserade i 
högre grad än förut. Och det är 
ANC som är den helt domine
rande politiska kraften bland de 
svarta. Det är bland storstäder
nas arbetare som arbetet har nått 
längst , men motståndet brer ut sej 
även i bantustanområdena . 

Pacifismen övergiven 
- Det är den väpnade kampen 

som har gett de avgörande resulta
ten , sa Muhammed Hussein också, 
även om han gav den en mycket 
vid definjtion och t ex inkludera
de de t framgångsrika fördrivandet 
av svarta poliser , samarbetsmän 
och regeringsagenter. Den pacifis
tiska traditionen var mycket stark 
i ANC efter femti års fred lig 
kamp, men till sist har man mött 
våldet med våld . 

Regeringe n och dess utrikes 
vänner gör nu frenetiska försök 
att hejda eller å tminstone styra 
utvecklingen. Bland annat försö
ker de skapa en s k t redj e kraft, 
dvs ett "alternat iv" t ill ANC. Men 
det kommer av allt att döma att 
misslyckas. 

Och han inskärpte än en gång 
vikten av att Sydafrika isoleras på 
alla plan. 

Detnonstration ntot 
USA:s attack av Libyen 

Arr. APK, SAP, KPftiL(r}, 
VPK 

Smnling kl l l på 
Cletnenstorget 
LÖRDAG 19 april 



I Landskrona sitter de gråaste 
av alla gråa sossar som går att 
uppbringa i den här delen av 
landet. Deras senaste påhitt 
är, som bl.a. sydnytt har upp
märksammat, att flytta över 
en hel låg- och mellanstadie
skola, Tuppaskolan, till den 
närbelägna högstadieskolan 
Dammnag. Allt för att kom
munen ska kunna utnyttja 
den åtråvärda centralt belägna 
tomtmarken. Dammhagsko
lan har länge varit en skola 
med problem, men har nu 
på senare år genom träget 
arbete av lärare och föräld
rar lyckats förbättra sitt 
rykte. Den föreslagan refor
men från socialdemokraternas 
sida skulle totalförstöra det 
som man under många år mö
dosamt byggt upp. skolan 
som redan nu saknar ett klass
rum skulle bli totalt över
belastad . Detta har elever och 
lärare naturligtvis reagerat 
starkt emot. När de blev 
informerade gick eleverna 
genst ut i demonstration 
medan lärarna höll möte i 
skolans_ aula Eftersom frågan 
har fått så pass mycket upp
märksamhet verkar det som 
om politikerna tänker ge 
med sig, de har tillsatt en ut
redning(!) som skall behandla 
om fö rslaget går att genomfö
ra, inte som · tidigare hur. 
Därför säger vi i KU-Lund ett 
stort grattis till elever och 
lärare på Tuppa- och Damm
hagskolorna. 

NICARAGUANsK 
TEATER I LUND 

veckan som kommer f å r 
Lund ett spännande teaterbe
sök. Det ä r Teaterkollektivet 
Tevocoy ani från Nicaragua 
som kommer hit. På lördag 
bl i r det gatuteater på Mår
tenstorget mellan 10-12 och 
senare samma dag, kl 13, så 
visa r Mats Bäcke r och Cajsa 
Carren bilder från Nicaragua. 
På onsdag kl 19 blir det en 
teaterföreställning på Svane
skolan. 
Teyocoyani vill kunna kom
municera med folkliga uttryck 
och strävar efter en teaterform 
djrekt anpassad efter latiname
rikansk kultur. 
Läser man den fina broschy
ren som stödkommitten har 
gett ut om teaterbesöket låter 
det som det är något att gå 
och titta på . 

Livet i Hollywood 
På 20-talet byggdes i Smörlyckan ett antal trähus som nöd

bostäder åt bostadslösa familjer i Lund. De var vad man idag 
skulle ha kallat "multiproblemfamiljer" , som levde i en ond 
cirkel av fattigdom, arbetslöshet och spritmissbruk. Men barnen 
i dessa familjer fick i allmänhet jobb och så gott som alla skapa
de sig ett hyggligt liv. 

N~ir man ~ki ld r;1r ;1rhctark!.• "· 
sen" liv glö m" i rege l de s\;t rikti t~ t 
utfJtt i!!.l ho r t. Anda (;nJ nc;,; d c1 

l"'lQ"t in '"' !O- och 30-t·.l cn i dc 
·w r n ,k.. s\iidcrn:l en u tL1nt sL1 ~t i \~ 
dom. n;,o;;ta n j;imförbJr med den 

Nödhosläder 
Nr 2 i Krdm~r \i.nir111 <> srn 1 

skriftc;srr ic. som komrna lit i d.,. 
garn a, heter ''Fo lket i rr:ihu scn. (l 

Om fattignom i samh;illc" utk .•n · 
ter under mcll.1nkrig"iden", '"h 
hor redigerats JV Per Stjernquist. 
1-f: ir bcr~it t,1r en kvin11.1 minn en 

fr <~n sin uppv~ixt i tr~huc;;cn vid 
Smi-i rlycbn, eller Hol lywood som 
det också kallades. 

f\ ,1 kgrn nden ;;r den ytte rst sv.•
bostod shristen i Lund unrler he-

20-t . .l ei. h"rnfam 

fick in kvarteras i n() dbo s t :id cr i 
sko lm atsabr, i (~ :tmla scmin;.~ricr. 
i Valskva rn en vid Liii J Södcrg.• 
tan etc . Arbetet h..de i oktober 
1924 ett stort reportage om dc"" 
bostarlsförha l londen fön sterlij " ' 
rum. gymnastik salar d;;, sk ynke n 
avbalkarle familjernas revir. rlaliga 
san itära förhallonden. l den sam · 
tida press- och politiska dcb.ttten 
;ir hDstadsfragan evigt aterkom 

m,mde . När så !lera av rle ssa tiii
Lilliga nörlbost iider maste tas i 
bruk för annat, hesluta r stad en 
att uppfi\ra nio trähus rymmande 
sexti familjer. 

Bostadsbyggande 
Under 30-talet satte bostads

by~g«nde t fart i Lund. För fatti · 
gare orbetne byggdes barnrikehu s 
P·' Trollebergsvägen (Solgardar
na ). och fii r "bättre" arbe tare till 
kom möjlighet till bostiider vi a 
bostadsf:it tsföreningar av olika 
slag . Tr iihusen i Smörlyckan stod 
dock kva r länge, och de sista 
byggnadern a hriindes ner av 
brandkåren sa se nt som 19(,5. 

Ilerättelsen om en upp växt i 
triihu sen handlar om stor fatt ig
rlom, om att få kläder en gimg 
om aret av J u !tomtarna, om viigg· 
lö.ss. om stora barna ska ror , om 
Lide r so m söp, om utarbe tade 
mödrar som hö ll familjen sa m
man. Typiskt är att barnen växer 
upp vind för våg, i nuet, och att 
man inge nting br hemma - var 
ken hushallsa rbete eUer moral 
reg ler. Andningshålet för manga 
av harnen tycks ha varit Sm örlyc
ka ns idro tt splats och idrotts
fö reningen. 

Trasproletariat 
Det fattiga Lund har und er 

sök ts och skildrats förr. Sven B 
Ek har dokumenterat Nöden, Kul 
turen har inre tt en arbetarbostad. 
Det finns också besk rivningar fran 
livet i rucklen kring • S:t M;i ns
ga tan. Norra Vallga tan osv. Men 
här är det i allmänhet mer so cia lt 
•npJssade familj er, rl ii r mannen 
ofta har arbe te, d;ir det finn s •am · 
manhalining, traditioner och poli 
tisk medvetenhet. ''Folket i tr:i 
huse n" är den fijrs td o;;k i1d ringcn 
av Lunds trasproletariat. 

i. 

Mog11a ta11kar 0111 cykli11g 
När lundabilisten passerar 
Hurva på väg norrut bör han i 
framtiden påminna sig moti
vet till att den extra polisbe
tjänten i Hurva mördade en 
god vän , sina föräldrar , fäst
mön, en ålderdomsförestån
darinna och fem pensionärer. 
Nämligen för att han behövde 
S 000 kr för inköp av en liten 
Renault! 
Detta kan synas vara en överlopps
gärning, men är i själva verket vad 
många ägnar sig åt idag - fast i 
någon mindre skala. På grund av 
bilberoendet hamnar ofta lunda
bon i ekonomiskt trångmål, vilke t 
i sin tur leder t ill skattefiffel, 
obetalda lån, kontokortsmissbruk 
och spruckna äktenskap. 

Trafikbrotten i sig själva utgör 
huvudparten av målen vid Lund s 
t ingsrätt och där hamnar ändå 
bara en bråkdel av de lagöver
trädelser som bilisterna gör sig 
skyldiga tilL Bilismens offer vilar 
ut på kyrkogårdar eUer vårdas på 
lasarette t och långvården. 

Vad är då att göra? Förutom 
att stödja kampen för bilfri in
nerstad och alla krafter so m ver
kar för en utbyggd påga- och tösa
tågtrafik kan den goda människan 
satsa på cyklismen. Och här gäl
ler inga halvmesyrer , satsningen 

måste vara helhjärtad och budge
terad på fram tiden . Det räcker 

inte med en halvtaskig Fokus
cykel utan service. Fienden är väl
organiserad och måste mötas med 
sofistikerade medeL 

Alla goda ting är tre 
En lundabo som b eslutar sig för 
att ta upp kampen mot bilismen 
bör till att börja med h a en inner
stadscykel som ser skabbig ut, 
men so m är funktionsduglig, fast 
kanske trög (stärker lårmuskler
na!) . Det gäller att minska stöld
risken nämligen. Och man ska 
kunna använda sin h oj för cent
rumåkning utan att behöva kedj a 
fast den vid lyktstolpar eller göm
ma den på bakgårdar. Varför inte 
en armecykel från överskotts
lagre t? skaffar du dig en sådan 

blir den förövrigt en ständig på
minnelse om, att arm ens strids
duglighet förmodligen vilar på 
cykelbataljonerna av äldre sol
dater, som finns i beredskap när 
bensinimporten stoppats. 

Den andra cykeln , som du 
placerar på gården eller i cykel
källararen, är den tioväxlade ut
flyktscykeln, med grusgående 
däck. Den kanmer a tt behärska 
de närmaste milen kring Lund. På 
den tar du dig till Skrylle, fiske
vattnen utmed Kävlingeån eller 
fågeldammarna kring Lomma, 

Den tredje cykeln är ett slag 
direkt mot bilismens asfal terade 
hjärta. J ag tänker förstås på den 
tolvväxlade japanen med lövtunna 
däck som njuter av den asfalt, 
som bilarna tror sig ha monopol 
på. Denna ädling utvidgar din 
aktionsradie väsentligt . Du tvingas 
till vardags gömma den i ditt eget 
rum för att få behålla den. Men än 
sen då, vem vill inte umgås med 
en skönhet? 

Du kanske måste lägga ut 
6 000 kr i ett mångårigt projekt -
en summa som bilisten kan tvingas 
punga ut på en enda reparation. 
Du bidrar till din egen hälsa och 
först ör inte luften för medmän
niskan, utom möjligen på så vis 
att du luktar svett efter en distans
utflykt med den 12-växlade. 

Mjau 



Röda Bokförlaget: 

Alec Noves bok "Den mii nsk li 
g~ soci~ li s mPns möjlighet" 
som vari t aktuel l i veckan 
utkommer tyvärr först senare 
under våren. Men i väntan på 
det kan man l~sa ann~n intre~. 
sant ekonom isk litteratur från 
Röda Bokförlaget. 

Vital i S Vygodsky 
DEN STORA UPPTÄCKTEN . 
HUR MARX SKREV 
KAPIT ALET 
190 s_ 45 kr . 
Genom Marx' brev, anteck
ningar och skrifter tar Vygod
sky oss med in i det for s k
ningslabo rato rium där "Kapi
tal et" skapades. 

RomanRosdolsky 
KAP ITALETs 
T l LLKOMSTH ISTOR lA 
575 s (i två de lar ). 100 kr. 
En liknande men annorlunda 
bok, koncentrerat på "Grund
risse", den stora törstud ien till 
"Kapitalet" . Diskuterar hur de 
centrala heureppen tillkom 
och utvecklades. 

Paul Mattick 
MARX OCH KEYNES 
300 s. 50 kr. 
Mattick går igenom grunderna 
i Marx' ackumulationsteori 
och ana lyse rar med utg ii ngs 
pun kt frän den statsingripan
denas orsaker och gränser. 

Jurgen Mendner 
TEKNOLOGISK 
UTVECKLING 
l DEN KAPITALISTISKA 
ARBETSPROCESSEN 
210 s. 65 kr. 
Boken inleds med en disku s
sion krin!J produktivkrafter n as 
utveck li ng under kapitali smen. 
P~ den gr undvalen studerar 
Mendner sedan arbe tets form 
bestamninq i mekaniserings 
fasen och i den nuvMande 
automat ionsf asen. 

Picrn Sr alfa 
PRODUKT ION AV VAROR 
MEDELST VAROR 
105 s_ 85 kr 
G1unden till en krit ik .1v neo
klass isk ekonomisk teori. Bo
ken u tl öste en ornfatt tande de 
hatt och ~r redan en klassiker 
inom den ekonomiska teorin. 

Cogoy/Yaffe 
KRISTEOR I OCH 
STATSUTG IFTER 
105 s. 15 kr. 
Två artiklar. Yaffe diskuterar 
teorier orn underkonsunllion 
och nrstnin9se konomi. Cogoy 
beh<Jnd lar mer ingående rela 
tionen mel lan elen "improduk
tiva sek torn" och kapitalacku
rnulationen . 

Ernest Mandel 
LÄNGA V AGOR 
l DEN KAPITA LISTI SKA 
UTVECKLINGEN 
125 s. 45 kr. 
De ~tinga (ca 50 år) konjunk
turvågornas ex istens är orn
strirld men allt fler ekonorner 
och historiker tycks · tro på 
rl em. Och diskussionen om 
dem har varit mycket frukt
bar. 

Bestiill hos Rnda Bokförlaget, 
seglaregatan 4, 414 57 Göte 
borg . Nii!JOt finns väl aven i 
den reguljär~ bokhandel n , men 
dess lagerhållning är som be
kant inte den bästa. 

Slå vakt otn 
alletnansrä tten 

Säkert har ni sett i tidningarna 
hur en excentrisk miljonär med 
olika medel stänger allmänheten 
ute från en naturskön halvö i 
Ringsjön. Vpk Lund tänker därför 
låta årets traditionella Vårprome
nad bli ett slag för den viktiga 
allemansrätten. 

Det innebär inte att vi ska 
slåss, utan det blir som vanligt 
en avspänd och ansvarslös spatser
tur med matsäck ute i grönskan . 
Mer information kommer i senare 
VB-nummer , men boka redan nu 
in söndagen den 11 maj. 

Dalby, nästa! 

Greklandsberg 
- Det låter spännande med 

Vandringssektionens Greklands
vandring, är det många som sä
ger , men tror du att j ag orkar? 
Ar de t inte i tuffaste lage t att be
stiga det nästan 3 000 meter höga 
berget Olympos? 

Nja, tufft kan det nog vara . 
Men det är också värt en del att 
få chansen till en skymt av de 
klassiska J~Udarna. 

Nu finns dock alternativet, 
för den som fortfarande tvekar, 
att stanna halvvägs uppe och käka 
fårost i gröngräset medan de and
ra klättrar. Vi är toleranta och 
flex ibla i sektionen. 

Det gäller alltså de båda mel
lanveckorna i juni, med avresa 
omkring den 9. Ring Gunnar San
din, tel135899. 

A terge bönderna i Dalby deras möjlighet att ta tåge t ut i sto ra världen, 
kräver en bred opinion. I Lunds kommull har partierna bett S] att spara 
rälsen, och fp har skrivit en fin motion om förbindelsespår till Lund. 

I lö rdags tjuvstartade Svenska ]ämvägsklubbens skåneavdelning den 
nya Dalbytrafiken. Thomas Schlyter tog bildetr. 

Lundagård, P-plats 
Bilismen kan kallas för ett tran
sportsystem . Mer heltäckande 
torde det vara att karakterisera 
det som ett mentalt tillstånd. Ett 
tillstånd som styrs av sina egna 
lagar , sin egen utvecklingsdyna
mik och som pressar tillbaka, 
krossar andra aspekter av den 
mänskliga tankeförmågan _ Det 
handlar om ett fenomen som 
underordnar alla andra kulturella 
och sociala värden under detta 
enda- bilen. 

Nu senast har Lunds mest pro
fant heliga område, Lundagård, 
börjat inkorporeras i systemet_ 
Lundagård håller gradvis, smyggan
de på att förvandlas till P-plats . 

l förlängn ingen av Sandgatan 
utanför AF har det i en blandning 
av spontanitet och reglerad aktivi
tet, uppstått en parkering . Där 
står numera bilarna i två ganska 
välformade rader . I den ena raden 
har bilarna kylarna vända mot AF 
och står på studenternas mark . 
Enligt vad en P-vakt berä ttade 
utgör denna sida, den reglerade 
aktiviteten. studenterna har (i 
något organ ) beslutat om s k till
ståndsparkering i Lundagårds
delen närmast AF. I den andra 
parkeringsraden blickar bilarna 
direkt mot Universitetshuset och 
utgör det spontanistiska, lagbry-

tande elementet. Marken lär vara 
kommunal och det finns en viss 
risk för en P-bot. Dock är den 
liten . För som P-vakten sa : Det 
ligger lite utanför det troligas om
råde, utanför fantasin_ varför be
vakningen är minimal. På samma 
sätt kan man tämligen riskfritt 
parkera vid ankdammen i stads
parken, i Botaniska trädgården 
eller på Norra Kyrkogården. 

Dessa sakernas tillstånd beror 
inte på människors ondska. Det 
hjälper inte heller med parkerings
sensitivitetskurseL Istället bör det 
ses som ett · normalt resultat av 
bilismen som system. Har man ett 
to n av plå t, plast, bensin och gum 
mihjul mast e det placeras någon
stans och det är faktiskt trångt 
om utrymmet i innerstaden, var
för första , bästa tillfälle gripes. 
Själv gjorde jag sam malunda , till 
dess bilen skrotades . Numera har 
jag blåsorkesterns cykeldekal: 
"Släng ditt ton och ta en ton !" 

TonTillTon 

PS. l förlängn ingen ser j ag Kungs
huset som ett lovande P-hus. Det 
behövs blott mindre ändringar, 
eftersom den välkända trappan 
redan har den karakteristiska 
formen av rundramp som lämpar 
sig så väl för bilarnas transport 
mellan olika p-plan .DS. 

Från det 
·kommunala 

En ny form av redovisning av 
kommunens verksamhet och 
budget för 1985 har presenterats 
i kommunstyrelsen. J ämfört med 
tidigare berättelser är denna mer 
överskådlig och lättläst samtidigt 
som flera redogörelser är klart 
undermåliga. Exempelvis 
motiveras inte energiverkets 
underskott på 23.5 milj., och 
socialbidragskostnaderna redovi
sas felaktigt. De överskridna 12 
milj. är utgifter för flyktingmot
tagande och kommer at t åter
betalas av staten. Komplettering
ar skall göras inför fullmäktiges 
behandling. 

Sicilianska metoder har börjat 
användas i Lund . Anonyma bolag 
vill hyra mark på Gastelyekan för 
hotellbygga. Borgarna stöder 
denna ljusskygga affär. 

De t borde vara en självklar
he t att samtliga partier ställer sig 
bakom olika former av bojkott 
aktioner mot regimen i Sydafrika. 
Men borgarna svävade på målet 
när VPK:s motion om att kom
munen på olika sätt ska bidra till 
bojkotten behandlades i kommun
styrelsen. Bifall blev det t ill att de 
som sköter kommunens inköp ska 
ges direktiv om att inte köpa 
sydafrikanska varor . Däremot 
blev det en bedrövlig , långdra
gen diskussion om huruvida kom
munen ska göra en förteckning 
över sydafrikanska im portvaror, 
trots an denna typ av insa ts nu är 
helt laglig. Avslag blev det också 
vad gäller kravet att omplacera 
kommunens aktier från företag 
som har kontakt med Sydafrika. 

Arbetarrörelsens 
stnå kaffekoppar 
var det enda negativa med Blås 
orkesterns vårinternat på Kommu
nals semesterhem i Löddeköpinge. 
Hemmet, med en sam lingsbygg
nad och sex stugor, uppfördes 
strax efter andra värld skrige t, 
f ö med virke från den rivna järn
vägsstationen Lund V. Nu semest
rar Kommunals medlemmar för 
det mesta på annat sätt och därför 
har inredningen , även kaffekop
parna , blivit kvar i efterkrigstiden. 
Till kopparna hör löjliga små fa t 
och när man ska diska dem finns 
inget diskställ , för på 40-talet 
torkades disken med handduk, 
åtminstone i arbetarhem men. 

Annars var det bra, som sagt, 
där ute i sandskogen. Orkestern 
övade framgångsrikt inför sina 
skiftande aktiviteter under resten 
av våren: mede!tidskarneval , mil
j ömöte, järnvägsinvigning, vårut
flykt och så naturligtvis första 
maj. Ni får höra oss då! 
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Svar till 
Rolf L Nilson 

Rolf L Nilso n fiirnebr sig inte. 
Trots att jag inte iir konspirato 
riskt L. g d menar jag att h:1n , som 
durkdriven politiker. giir sig skyl 
dig till fräcb bluffar allt so m of
tast och senast i nr 13 av VB. 

Rolf L Nilson iir varken dum 
eller okunnig. Han vet mycket v;;} 
att fullmäktiges sam nr antr:idcn 
kostar pengar varje minu t. Vakt
rn ;istare och kanslipersonal har be
talt per timma. a llt s;l iiven efter 
21.30. Fullm ;ikt igeledarniitcr och 
su ppleanter som komm it till sarn
rnantr>idct efter start ska ock så lr:r 
betalt för upp t ill 3.5 timmar. 
Även om merparten av dc 40 000 
kronorna är förbrukare före 21.30 
sil fortsiittcr allts:! 1 .000-lapparna 
att rolla fram till kl 24. Men det 
viktigaste i m in argumenUrtion låt
sas Rolf L Nilson inte först å, n:im
ligc n att langpratet resulterar i 
extra s;tmnr:tnträdcn a ca 40 000 
kr styck. B:idc 1984 och l 985 
kdvdcs tva extr;~ sa mmantrii den 
sa rnt tre dagar för budgeth es lut 
fiir att hinna med alla :ircndcn. 
Trots att man inte behövt vidta g. t 
s;l d;rna :itgiirder i Malrnii och Hel 
singborg tyck s radio lyssnarna ;i n 
da vara intresse rade d ;i r. 

Att vilja hindra extra s;rrnrnan 
tr ädcn och st:in cligt återkornman 
de bo rdlii~): nin g;~ r betyder inte att 
"""' vi ll l;i~ga lock et på. Dc ordi
nari,· ca 7() timmarna per ;"rr hör 
r:ick.r fiir particrna att visa Lirg. 
L<irr~a rik spolitiska inl:igg. ~or.n 
oft:r fiirckornnrcr i !.und fr:irr vpks 
sid.1. Irör inte Irernrna i fullrniikti 
gc . 

Ilen ' Y" pii Lirrgprat.. so rn i lt · 

<k illi g:r a k t i va v pk ;rrc p:\ se na ste 
tidcrr gett uttry ck för. rn ;iste rim 
li ge n resultera i att vpk s lut;~r in 
c:; inll era att vi inte gör oss hc c;v;irct 
art i rinrli f! tid hc~vara irrtcrpc lla 
tinrrer fdn vpk. 

ltolf L Nil so n siiger ocks:i i sin 
artikel att j:1g pga okunnighet 
skrr llc vara olömplig som korn 
mun<tyrelscrrs ordförande. Att vi 
har olika sy rr p:l hur korr rr nrrrrcn~ 
rned cl <ka ;rrr v:i rrda s sa mt hur lriig 
kornrrrurralskattc n ska vara fram
g;lr redarr av våra partibeteck ning
ar . Jag kallar inte Rolf L Nil so rt 
för dum eller okunnig för att hans 
v:irdcringar enligt min mening :i r 
föriidan<lc för Lund. Om Rnlf L 
Nilson ~yfta r till annat ärr nrina 
v:irderingar tycker jag att Ir an sb 
var;r rner konkret i sin kritik och 
inte har;t ~örnrna sig hakorn in-
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sin uationcr som "tnånga so r n rner 
eller mindre offentligt skojar om 
det" eller "blir osäkra i sitt tal el
ler flackar med blicken n är finans
ministern kommer på tal" . J ag har 
inte för avsikt att avgå bara för att 
Rolf L Nilson vill det, men jag ser 
fr:rni mot konstruktiv kritik från 
Rolf L Nilson. Även om han inte 
k:inner lojalitet med mig bör han 
kiinna lojalitet med lundaborna 
och dela med sig av sit t kunnande. 

slutligen niir jag den förhopp· 
ningcn att om jag skulle rarnia elit 
o < h bli den S<)m driver politik med 
friicka bluffar sil sb dc so nt är lo 
jala mot mig reagera och kriti~era. 

Svar till 

Groz f/p/l sr> ik (m) 
ko11111rrmstyrelse11s ordf 

Lars-Arne Norborg 
"Förr, på den lyckliga tiden, 

klipptes gräset av en slåtterma
skin. Sedan det torkat körde man 
ihop med en släpräfsa; det är en 
maskin som sociologerna på Ar
bctslivscentrum nog inte ens kan 
stava till", skrev kåsö ren Sande
man ironiskt i DN den 10.4. 

I VB den 4.4 skrev jag på sam
ma sätt om kommunalrådet Larry 
Andow (s) att han inte kunde sta
va till stadsmiljö, efter hans 
okänsliga uppträdande i en full
mäktigedebatt. 

Förra veckan tog mej Lars-Ar
ne Norborg alltför mycket på or
den och anade något slags bild
ningshögfärd. Nej , jag är inte sär
skilt mallig över mina strödda aka
demiska betyg. Liksom Sandeman 
använde jag en klicheartad, kan
ske väl sliten, lustighet. 

F ö anser j ag att Larry Andow 
är en buse, om än en rätt trivsam 
sådan. Och jag vill i mitt VB-skri
vande fortsätta att eftersträva de 
välriktade slagen under bältet. 

Gunnar Sandin 

Lars-Arne Norborg tyckte i 
en insändare att vpk-Lund för
de en ganska bta kommunal
politik, men att det ändå 
skulle behövas mer av själv
prövning, som i den ledare 
som skrevs efter mordet på 
Palme. 
Ja kanske det. Ta det här med 
Vpk :s : motstånd mot Ideon, inte 
kan vpk i längden motverka 
produktivkrafternas · utveckling, 
under förutsättning förstås a tt 
dessa ·inte skadar djur och växt. 
Att förvandla ideer till en mate
riell kraft bör ju vara lockande 
för envar marxist . 

I stället borde VB öppna s.ina 
spalter för nya ideer, som kan 
öka summan av allt gott här i 
världen. En sådan där snilleblixt 
fick jag när häromdagen ögnade 
igenom löpartidningen Springtime 
och upptäckte a tt jag just hade 
blivit kollektivansluten till före
ningen " Sveriges löpare'" i och 
med attjag är prenumerant. 

Det där med kollektivanslut
ning är ju gammalt, så det är väl 
bara atta cceptera det rrya med-
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Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

lemsskapet om man vill förbli en 
äkta svensk. Det som fick mig att 
haja till var snare en medföljande 
katalog över vårens joggingskor, 
som medlemmarna skulle få 10 
% rabatt på'. Det var bara det att 
många skor visade sig kosta uppåt 
tusenlappen och flera modeller 
några hundralappar därutöver (en 
skomodell är datoriserad och 
mäter hastighet, sträcka och 
kaloriförbrukning!) . 

Men vad händer när dessa dyr
gripar blir nerslitna i sulan? Finns 
det skomakare som kan laga dem? 
Ingalunda, ett besök hos en av 
Lunds få renornerade skomakare 
visade att det skulle behövas 
någon sorts vulkaniserande 
maskin för att klara av de olika 
modellerna, och en dylik behän
dig maskin fmns inte till ett över
komligt pris . 

Dock, det borde gå att organi
sera en reperationsservice åt alla 
tusentals löpare (och andra 
idrottsutövare), som köpt dyra 
skor för att maximera vinstchan
serna och undvika idrottskador. 
Något för Ideon? 

FH 

V ål d täk tstnålet 
Den friande domen i våld

täktsmålet i Malmö har upprört 
många , och en kampanj har star 
tats. Vi återger här uppropet: 

Till 
Kammaråklagare Lars Marmen 
Riksåklagare Magnus Sjöberg 
Justitieminister Sten Wickbom 

Den 14 februari i å r frikändes 
två män av tingsrätten i Malmö 
från misstanken att ha våldtagit 
en 16-å rig flicka. Mot sin vilja 
hade hon under två timmar bli
vit utsatt för avancerade sexuella 
handlingar . Hon hade inga möj
ligheter att undkomma. Tings
rätten har bedömt hennes uppgif
ter som trovärdiga. l domslutet 
står bl a: "Hennes motspä nstighet 
- både när det gäller greppet om 
dörrkarmen och vid avtagningen 
av kläderna - har måhända inte 
upplevts på annat sätt än som ett 
'kl ädsamt' och 'konventionellt' 
motstånd i inledningsskedet till 
ett sexuellt förfarande och därför 
inte av dem uppfattats som allvar
ligt menat.'' 

Vi protesterar och vill ge ut
tryck för vår avsky mot den krän
kande kvinnosyn som kommer till 
uttryck i denna dom. Den strider 
mot intentionerna i lagstiftningen 
och u rh o l kar kvinnors förtroende 
för det svenska rättsväsendet. 
Hur ska kvinnor efter denna dom 
med förtroende kunna vända sig 
till myndighheterna för upprättel
se? 

Det borde vara självklart att en 
kvinna har rätt att klä sig som hon 
vill, besöka restauranger och även 
umgås med män i en bostad utan 
att detta sk.all tas som en invit t ill 
samlag. Det borde också vara 
självklart att män respekterar att 
en kvinna säger nej till sexuellt 
umgänge. Det är förnedrande för 
både kvinnor och män att en 
domstol kräver att en k vinna mås
te använda ett visst niått av fy
siskt våld för att män ska förstå 
vad hon menar. 

Domen i Malmö tingsrätt är en 
stor tillbakagång för synen på för
hållandet mellan kvinnor och 
män. Domen visar också med 
skrämmande tydlighet att vi ännu 
inte har "kvinnofrid" i Sverige". 

Vi uppmanar läsarna att un
derteckna uppropet genom listor 
som fås från och skickas till Kajsa 
Theander, Bredgatan 28, 222 21 
Lund , te! 138213 eller 132840, 
senast den 25 april. Uppmana 
även andra att skriva på ! 

Miljöseminarium 
På Hässleholms bibliotek lördagen 
den 26 'april kl 9-1 V ·blir det ett 
seminarium om "Kommunal 
miljöpolitik". Hälsovårdschef 
Högni Hansson från Landskrona 
pratar om miljöskyddslagen och 
hur den kan utnyttjas. Därefter 
inleder Karin Svensson-Smith från 
Lund om Sean Link och hur 
kampen kan drivas på kommu
nal nivå . 

APPELLMÖTE på Mårtenstorget 
Lördag kl 12. Olof Norborg talar 
om USA:s bombningar av Libyen 
och nerskärningarna inom barn
omsorgen . 
VPK l F Utomhusträning på lör
dag 19 april kl 16-18 på Ler
bäcksskolan (vid usel väderlek 
inomhus) . 
APPELL MÖTE på Mårtenstorget 
Lördag kl 12. Olof Norborg talar 
om USA:s bombningar av Libyen 
och nerskärningarna inom barn
omsorgen. 
VPK l F Utomhusträning på lör
dag 19 april kl 16-18 på Ler
bäcksskolan (vid usel väderlek 
inomhus). 

BLJI.SORKESTERN. Lö 19.4 kl 
11.15 samling vid musikpaviljong
en ("Safarihatten") i stadsparken 
för deltagande i medeltidskarne
val. Kom i mask och lämplig kläd
sel, ta med marschnotstälL Sö 
20.4 rep kl 19 av fest- och dom
kyrkaprogrammet till första maj . 
Reservera tid för vårpromenad sö 
11 .5! Och sommarlägret! 
KHF . lln 73.4 kl 19 medlemsmö 
te på vpk-loka)en. 

Kornro i sammanträder mi\ 21.4 
kl 19.30 pi\ vpk-lokalen. Bered
rrirrg av fullmäktige och skolsty
r elsens budget. 
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Veckans redaktion var: Lars Borg
ström, Mårten Duner, Finn Hagberg 
samt Gunnar Sandin. 

Nästa veckas kontaktredaktör är 
Mårten Duner, tel 13 98 08 

Hemma
Rectangle


