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ANC-veteran i Lund 
- Min dröm är att jag ska 

bli över hundra år, och att jag 
ska bli bjuden på en konfe- · 
rens där de unga frågar vad 
jag tycker om läget i vårt 
land, Sydafrika. Jag sitter i 
min rullstol och svarar med 
pipig gammelmansröst: "Vi 
har byggt ett fint samhälle." 

- Och jag blir tvungen att be
rätta och förklara för dessa ung· 
domar hur vi fick kämpa för nå
got som tycks dem så självklart. 
De är ju uppfostrade utan apart· 
heid. 

22 år att ta igen 
Så avslutade Dennis Goldberg, 

sitt långa samtal med sin publik 
på ett möte som hade anordnats 
av Afrikagruppen och ABF i ons
dags. Och visst önskar man Dennis 
ett långt liv. Han har ju 22 år i 
sydafrikanskt fångel se att ta igen. 

Han talade om fängelserna. 
Om de 23 000 som blivit arreste· 
rade de senaste fyra månaderna. 
Om tortyr. Förhörsledarna säger: 
"Ni minns väl Steve Biko? Han är 
inte ensam om att dö under för· 
hör - minst 200 andra har också 
dött. Det kan hända dig!" 

Lundakoitster 

Dennis Goldberg försäkrar oss 
att sådana hot också är tortyr -
psykisk tortyr. Han har själv upp· 
levt det. 

- J ag blir arg när jag hör att 
svenska företagare säger att de är 
rädda att svarta arbetare kan kom· 
ma att lida av bojkott. De svarta 
arbetarna lider under apartheid. 
Och apartheid är ett system för 
billig arbet~kraft och stora profi· 
ter. De är inte rädda att arbetarna 
lider a)( apartheid så länge de får 
ut sina pmfiter. 

Polariseringen ökar 
På frågor om de vitas evimtu

ella motstånd mot apartheid säger 
han att rädslan och polariseringen 
ökar. Alla vita har unga släktingar 
som stupat i grannländerna eller 
inom landet. Andelen värnpliktiga 
som inte inställer sig till tjänst 
ökar. En del tar steget helt ut och 
arbetar mot apartheid. I ANC 
finns alla raser. 

Men det är de svarta som bär 
upp kampen. De kommer att be· 
fria sig själva och de kommer att 
befria de vita på köpet. De vita 
befrias från sin rädsla och kan ut
vecklas till riktiga, hela männi· 
skor. 

Lundakrögarna Leif och Urban Paulson, Grand Ho te l, har ropat in en 
dansk målning för 2.3 miljoner kronor. Den ska placeras i en krog i Kö
penhamn, restaurang Capenhagen Corner. 

Tavlan är gjord av den kände skagenmålaren Peder Severin Krfi:Jyer 
och har titeln Spadsertur paa Skagensstrand. . 

Som alla känner till ger Lunds kommun just Grand Hotel två miljo
ner i hyressubventioner. 

Förorenad 
lundabo 
värd 2 500 

I VB nr 33 skrev vi om att 
det är nödvändigt att bölja 
ta upp kampen mot Östra 
ringen och !ltt exploateringen 
av Råbyholms alle är den 
forsta varningsklockan. 

Enligt den s k fördelningspla· 
nen för byggandet av statskom· 
munalavägar m m 1988-90, som 
nu är ute på remiss, ska det under 
åren 1989- 90 byggas en stor väg 
från Malmövägen, över Råby
holms alle, under E66 och i en bå· 
ge fram till Sandbyvägen/Dalby
vägen. En bit österut på D.~lby· 
vägen ansluter sedan den s k Ostra 
ringen, ~~m gör en annan båge 
upp till Ostra Tom och E66. Den
na del av planen ska verkställas 
1991- 9 2, enligt förslaget. 

Att döma av ett protokoll 
från byggnadsnämnden den 29 
oktober verkar det som om bor· 
garna och socialdemokraterna 
med full fart vill fortsätta att byg
ga ut bilsamhället. Endast vpk och 
m p är beredda att avslå förslaget. 

"Vetenskapligt" 
Smått komiskt (eller tragiskt) 

är det att läsa hur tjänstemännen 
försöker ge något slags vetenskap· 
tighet åt vägbyggandet. Man har 
något som kallas "effektsamman· 
ställning" där en trafikolycka vär· 
deras till 200 000 kronor, en bu!· 
lerstörd person till 5 400, en luft· 
förorenad till 2 500. På dunkla vä· 
gar får man fram att Östra ringen 
kommer att orsaka 0,7 olyckor 
extra, men minska antalet buller· 
störda personer med 150 och ·an· 
talet luftförorenade med 3 7 5 
(alltså inte 380 eller 370). En spa· 
rad fordonstimme är 38 kronor, 
om ni inte visste det förut, varav 
55 procent utgörs av lönekost· 
nadsbesparingar. 

Vad man däremot inte nämner 
' är att om en stad görs bilvänlig 
kommer antalet bilar att öka, och 
de kommer att användas dagligen 
även där cykel och apostlahästar 
vore rimligare fortskaffningsme· 
del. Effektsammanställningar av 
det slaget kan bara ha syftet att 
med vetenskapens språk argumen· 
te ra för en sjuk sak. · 

FH 

En presentation 
Vem är Karl Witting som VB pub
!icerat ko_rtdikter av på sistone? 
Svårt att säga, men han har i alla 
fall en längre tid spelat fotboll i 
vpk IF :s ena korplag. 

Witting har en mycket lurig 
spelstil, med snabba tunnlar och 
distinkta skott. Trots att Kalle 
har långa ben trivs han på små 
spelytor. Försvarsspel är inte hans 
styrka utan hans håg står till det 
vackra målskottet 

Det kan man också märka i 
Kalles dikter där hans syner 
ofta söker en befriande tanke, ett 
skott rakt in i hjärnans centrala 
skikt. Emellertid har ingen hört 
Kalle säga något poetiskt på fot
bollsplan, där han snarare har en 
viss böjelse för stilmedlen ironi 
och sarkasm. 

Under kulturnatten läste herr 
Witting poesi ur en kommande 
diktsamling i tältet på stortorget . 
Vid den sena timmen förekom 
slagsmål och högt tal vid tält· 
öppningen . Det verkade inte störa 
honom särskilt, måhända för att 
han likt sin favorit J oh n Cage 
älskar ljud i sig själv. 

Sportred. 

Möt bollen! 

Åkerlund & Rausing tömmer 
sin fabrik utan schåser 
någonstans på mittfältet. 

Det uppblåsta fotboHs-egot 
vänder blicken bakåt 
och önskar (åtminstone) 
bollen ut ur straffområdet. 

En vardag vid sextiden 
bland tuvorna på 

Klostergårdens planer 
löper våra öden parallellt 
i två gånger 25 minuter. 

Vi däremot rör oss 
betydligt mindre rätlinjigt: 
du snuddar mer. än en gång 
vid tanken på att äga bollen . 

Karl T!'itting 

VPK IF har träning på Lerbäcks· 
skolan lö 15.11 kl 1 6-18. 



Rösta! 

Så var det dags för kårval igen. Än 
~n då?! Har studentpolitik 
nagot som helst berättigande? 
Trots att VPK Lund har en 
mY:cket. stark förankring på 
uruvers1tetet har Kommunistiska 
Högskoleföreningen (KHF /VPK) 
fört en tynande tillvaro de senaste 
åren. · 

Bland " traditionella" kommu
nister har man ibland ansett att 
man inte bör arbeta med student
politik . Kommunistiska studen
ter skall stödja den proletära 
kampen. s tudenter är inte längre 
bara överklassens barn. studenter 
spelar en stor roll för formandet 
av framtidens samhälle. Det är 
därför viktigt vad som händer på 
högskolan. 

Det händer fortfarande att 
man träffar på folk som menar att 
studenterna är en priviligerad 
överklass. Det är de i en mening
det är ett privilegium att få utbil
da sig. Men de ekonomiska vill
koren är i dag kärva, få klarar sig 
på enbart studiemedel. När arbets
marknaden för akademiker svik
tar har återbetalningen av studie
medel också blivit en tung börda 
för de som inte får de bäst betalda 
akademikeljobben. 

Detta bidrar också till att den 
sociala . . snedrekryteringen har 
ökat. Andringar av antagnings
regler förstärker denna trend. 
Sjunkande kvalite på undervis
ningen pga nedskärninigar och 
näringslivets intågande (överta
gande?) på högskolan gör inte 
situationen ljusare. NÅGOT 
MÅSTE GÖRAS! 

Problemet med student-
politik är att det har varit svårt 
att få några som helst praktiska 
resultat av det politiska arbetet . 
studentkåren har blivit en värld 
för just fifflare. Det har varit 
omöjligt att utifrån en minori
tetsposition uppnå några resul
tat. Detta ledde till att våra med
lemmar i deputerade (student
kårens parlament) tröttnade. De 
orkade inte höra de oändliga 
pilsnerdebatterna mellan de 
enbart nyansskilda högerparti
erna. 

Idag försöker vi bygga upp 
KHF-Lund igen. Men vi orkar inte 
ställa upp i valet i år heller. 

Trots detta behöver man inte 
stå helt handfallen. DET FINNS 
ETT BRA ALTERNATIV ATT 
RÖSTA PÅ - KULTURRADI
KALERNA. Hos kulturradikaler
na samlas den "nya" vänstern. 
En stor del av de krav som 
kulturradikalerna driver överens
stämmer med de som KHF driver. 
Högre studiemedel, differentie
rad återbetalning, gör AF-huset 
till allaktivitetshus, förstärk u tbil
ningsbevakningen, engagemang 
för Sydafrika, hör till några frågor 
som de driver. Så i väntan på att 
KHF ställer.!Jpp igen-
GÅ OCH ROSTA! 

Med anledning av 
progranune t 

-Jag vill inte göra någon 
värdering av programkommis
sionens arbete, sa Lars Her
litz. Det vore fel. Jag har sut
tit i två tidigare kommissioner 
och var erbjuden plats även 
denna gång. 

Det var vpks skånedistrikt 
som i lördags ordnade ett möte 
för att diskutera kring det nya 
partiprogrammet. Det skedde på 
vpk Malmös egen " kursgård", den 
vackert renoverade Kvarnby sko
la. 

Göteborg som brukssamhälle 
Kanske fanns det ändå någon 

markering i Lars Herlitz val av 
uppläggning och ämne. Han beto
nade att ett hållbart program mås
te bygga på en grundlig analys av 
produktiv- och klasskrafterna. Ha
de den nuvarande programkom
missionen tagit för lätt på den 
uppgiften? I alla händelser var 
Lars Herlitz själv mycket grundlig 
i sin genomgång av ämnet. · 

Den präglades av hans bak
grund som professor i ekonomisk 
historia i Göteborg. Den nuvaran
de förskjutningen mot tjänstesek
torn ingår ! en lång historisk pro
cess. Hur langt ska den fortsätta? 
Inte i det oändliga, hävdade han. 
Tjänster förblir definitionsmässigt 
en bnstvara. Det lämnar utrymme 
för de nuvarande klasskrafterna 
och deras politiska uttryck. 

Men visst är de aktuella för
ändringarna stora, sa Lars Her
litz ~ Se på Göteborg som för tju
go ar sen var en stad med mycket 
allsidig industri men som nu allt
mer blir ett Volvos eget brukssam
hälle, där patron Gyllenhammar 
även i bokstavlig mening betalar 
fiolerna. 

Ett "leninistiskt" förslag 
Lars Herlitz underströk att ett 

partiprogram alltid tillkommer i 
en viss politisk konjunktur och 
präglas av dess frågor och prob
lem. Vissa frågor har en mer sym
bolmässig än reell betydelse, som 
den om leninismen. Han ansåg f ö 
att det nuvarande förslaget var· 
högst leninistiskt i sin praktiska 
inriktning på "vad bör göras". 

Det blev en bra diskussion ef
teråt , som även fortsatte på nästa 
dags möte med distriktsstyrelsen. 

1 

Inte mmt dryftades tjänstemän
nens subjektiva klasstillhörighet. 

Ett lyckat grepp var f ö syste
met med helt små grupper som i 
förväg träffades och formulerade 
frågor till inledaren. 

Jönsson inot väggen 

Klostergårdens byalag vill stäl
la moderaten Benny J önsson mot 
väggen. I ett brev till honom skri
ver byalaget att man är orolig för 
de planerade nedskärningarna på 
Klostergårdens bygglekplats. Bya
laget ber Benny Jönsson komma 
till Klostergårdens fritidsgård på 
torsdag den 20 kl 19. Där ska han 
f~ svara på frågor från oroliga in
vanare. 

Kan Benny inte komma den 
dagen ber byalaget honom att fö
reslå en annan. Men det ska vara 
före kommunfullmäktiges budget
debatt som startar tisdag den 15. 

V ad vill vi göra 
Med Värpinge? 

Att det behöver byggas bostä
der i Lund är självklart för envar, 
även om en och annan innehavare 
av en bostadsrätt kanske oroar 
sig för vad ett ökat utbud kan 
medföra för minskning av hennes 
livs investering. 

Som alltid i tider av bostads
brist koncentrerar sig politiker 
och experter på denna , enda as
pekt och försöker atf så fort och 
enkelt som möjligt få problemet 
löst, så att man kan återgå till sin 
tömrosasömn på plankontor och i 
sammanträdessalar. Att det är just 
vid dessa tillfällen som man måste 
engagera sig i miljön därför att 
den för en gångs skull går att på
verka, det tycks vara lätt att glöm
ma bort för en chef för ett bo
stadsföretag med möjlighet att 
klippa av ett band, en tjänsteman 
som får sätta in ett fu llbyggt bo
stadsbyggnadsprogram i bokhyl
lan eller en politiker som är starkt 
engagerad av Gamla Lund eller 
Kulturens stödförening, och där
för inte bryr sig om hur moderna 
hus ser ut. Det är ju mycket roli
gare att fundera över riktiga bygg
nadsproblem som användandet av 
äkta temperafärg vid restaurering
en av en vedlår. 

Nå, nu skall det snart byggas 
ett stort område i Lund . Det 
ligger dock inte i stadskärnan så 
inga konstprofessorer kommer att 
ha någon åsikt om det. Det kom
mer säkert att ligga på god åker
jord som möjligen kommer att en
gagera ekologer och jordbruks
konsulenter innan området är 
byggt. Men eftersom dessa grup
per som bekant också bor i stads
kärnan eller på ekologiskt riktigt 
pendlingsavstånd till Frostavallen 
så lär de inte tycka något om hur 
den nya stadsdelen kommer att 
utformas. 

I stadsdelen kommer det där
emot att bo en massa människor 

som antin~en hamnat där när de 
flyttat ifran sina föräldrar, blivit 
utkastade från ett dyrt ROT-pro
jekt eller lockats till Lund med 
löften om arbete och fritid i gam
mal fin universitetsmilj ö. 

Vad är det för miljö som dessa 
människor kommer att erbjudas? 
Kommer den att se ut som eller 
påminna om Lunds stadskärna? 
Kommer den att ha något gam
malt, modernt, spännande i sin ut
formning? 

Dömer man efter vad som har 
presterats i Lund under de senaste 
aren kommer området i vart fall 
att vara barnsäkert. Det kommer 
att finnas garage enligt normen 
(vilket det inte gör i stadskärnan). 
Planen kommer att vara utifrån
matad för bilar och med gator i 
fallande skala enligt de ideal som 
var populära när Lunds planerare 
fick nya ideer, dvs 1971. Det 
kommer inte att arrangeras någon 
arkitekttävling men möjligen kan 
Lundqvist & Rendahls arkitekt
kontor få ynnesten att utveckla 
lite av sina tankar från Spyken. 

Samtliga politiker kommer 
före och under invigni.Ö.gen att 
säga att de är jättenöjda med om
rådet, och efter två till fem år att 
säga att nästa gång ska de vara 
mer kritiska men denna gången 
blev de helt överkörda. 

Vill vi att vår stad skall växa 
på detta o strukturerade och bisar
ni sätt? Om inte bör åtminstone 
vpk kunna formulera en motion i 
tid. Även om vi hellre vill se vetet 
växa i Värpinge i framtiden är det 
troligt att Värpinge bebyggs. Och 
om vetet ändå är borta kan det väl 
få komma något bra i stället. Eller 
kanske är det meningen att de ge
nerationer som kommer att växa 
upp i Värpinge som enda minne 
från sin barndomsmiljö skall ha 
känslan att "mitt hus skövlade en 
veteåker"? 

pip 

l Ll<F kriivcr stora 
hyreshöjningar 

Lunds kommuns fastighets 
AB, LKF, har nu begärt förhand
lingar om nästa års hyror och krä
ver en höjning på 24 .96 per kvad
ratmeter och år eller 135 kr mer 
i månaden för en 80 kvadrat
meters lägenhet. 

Detta krav kan hyresgästerna 
självfallet inte acceptera. Det är 
helt orimligt liksom de senaste 
årens hyreshöjningar har varit 
orimliga. Det visar hyresgäströrel
sen 1 en undersökning som redovi
sar att åtta av tio barnfamiljer 
lever under en skälig levnadsnivå. 
Fyra av tio lever till och med un
der existensminimum. 

Den l januari i år höjdes hy
rorna i LKF med i genomsnitt 18 
kr/kvm och sedan kom det till 
sommaren ytterligare en höjning 
om 3 kr på grund av att regering
en trappade upp den garanterade 
räntan. Nu kommer alltså ytter
ligare höjningskrav och även dessa 
innesluter upptrappning av den 
garanterade räntan vilket slår ext-

ra hårt mot LKF, eftersom bola
get omfattas av dessa räntor vad 
gäller de flesta fastigheterna. 

Man måste alltså protestera 
hårt mot regeringens politik i frå
gan , men dessutom måste man 
kräva av kommunalpolitikerna att 
de tar sitt ansvar för hyresgästerna 
i Lund . Hade kommunfullmäktige 
gått med på hyresgästavdelningens 
krav på hyresstopp inom LKF ha
de det fått positiva konsekvenser 
även för hyresgästerna i det pri
vatägda bostadsbeståndet efter
som allmännyttan är prisledan de. 

Det blir förhandlingar i nästa 
vecka och då får vi se var den 
slutliga hyreshöjningen hamnar. 
Politikerna i kommunen borde 
självfallet se till att hyresgästerna 
inte drabbas av någon höjning 
utan att i stället kommunen tar 
de kostnadshöjningar som for
handlarna blir överens om. Tar 
politikerna ett sådant ansvar går 
de också i spetsen för kampen för 
rättvisa i boendet. 



Matglada män 
Av hävd anses matlagning som en kvinnlig syssla och i de 

flesta hem förväntas mor stå vid spisen och där laga maten och 
föda barnen som skall äta den. Att även män skulle kunna laga 
mat till vardags är ett tecken på att de är klädda i velour och 
mjuka i mer än ett avseende. 

Handlar det däremot om fest
mat är det en annan sak . Talar 
man om maten som "kulinarisk" 
är det plötsligt riktigt rnaeho att 
laga den. Det är en man med Sisu 
som komponerar en middag och 
kan ge dig råd om vilka viner som 
passar därtill. 

Kanske har bokförlaget Trevi 
spelat på dessa fördomar när man 
nu givit ut Pojkarnas kokbok där 
man låtit tio män i varierande ål
der och profession kommentera 
sin matlagning och beskriva sina 
favoritrecept. 

Två från Lund 
l detta sammanhang tycks sta

den Lund ha en inte helt föraktlig 
andel i landets manliga kokkonst 
då två av författarna kommer där
ifrån och en tredje har varit verk
sam på Grand. 

De två som nu är lundabor är 
så olika personer som David Kal
Ids, känd från vpks styrelse och 
som nybliven .. krögare på Kultu
ren och Jan-Ojvind Swalm, TV
kän'dis och professor i någonting. 

Jämför man dem med deras 
medskribenter utanför Lund mär
ker man som sig bör en skillnad. 

Det tycks som om manliga 
matskribenter får sin inspiration 
och sina infall från i huvudsak 
två håll. F ör det första från sina 
resor och vistelser i intressanta 
och exotiska miljöer som tycks 
vara självklara vistelseo!ter ~or 
dem, för det andra från sma mod
rar som tycks ha varit märkliga på 
så sätt att de aldrig låtit sina söner 
laga mat men ändå inspirerat dem 
till att börja. Mödrarnas mat var 
dock utmärkt och dessa mödrar 
har i den mån de lever, numera 
stä~digt utbyte av recept med si
na söner. Fäder till matintressera
de pojkar har i allm_änhet var!t 
glada i mat men aldng _lagat na
gon. Dock älskar man aven sma 
fåder. 

Avvikare 
De två lundaförfattarna är här 

lite avvikande. David Kalids är 
den som avviker på det fräschaste 
sättet genom att ta sitt intresse 
för blommor och trädgårdsskötsel 
som utgångspunkt för sina recept. 
Olika clematis ger hon9m Ideer 
om vad man borde äta. A ven det 
skånska landskapet och kultur
klimatet ger honom infallsvinklar 
på maten. Ett k~art starkt ~epp! 
En tydligen trevlig men dommant 
monnor samt visst tal om en 
mångfacetterad och exotisk ~ene: 
tisk bakgrund är en hten flac~ 1 
den annars intressanta besknY
ningen av mat, inte som _en sakral 
rit utan som en fantasifull var
dagsföreteelse. Davids recept är 
därför också enklare både i utfö
rande och råvarukrav men därför 
inte av lägre kvalitet än de som 
serveras av hans mer exklusiva 
kolleger. 

Trots Davids apitit på Skåne 
och dess mat häcklar han elegant 
"töntskåningarna" som genom ett 
pajasaktigt uppträdande forstor 
landskapets rykte i övriga landet_. 

Den andre skåningen, Jan-Oj
vind Swahn, har liksom David 
ingen mor eller speciellt märkv~r
dig far som gett honom matm
tresset utan vågar lita till egen 
kraft och ambition. Han tar dock 
till sin profession som tema för 
sina recept och ger dem en histo
risk och folkloristisk prägel som 
ligger lite för nära vad man kan 
vänta från honom. Roligare hade 
varit om han vågat skriva om piz-
za och rysk björnstek . . 

Kokboken är trots dessa m
vändningar rolig och lättsam och 
recepten verkar goda när man lä
ser dem. VB får återkomma med 
smakkritik längre fram när de 
hunnit provas. 

!b Sylvester 

V andaliserad fasad 
Interpellation till fastighetsnämn-
dens ordförande · 

"Under den senaste månaden 
har ~athuset Östra Mårtensgatan 
13 pa kommunens fastighet Blek
hagen 9 genomgått en fasadom
byggnad , något som ju allti~ v~c
ker intresse. När täckelset fallit , 
visar det sig att fasaden totalt van
daliserats . De tunnputsade gula 
murytorna med vackert profilera
de vita gesimser och fönsterom
fattningar har rivits ner , och istäl
let uppenbarar sig en groovt över
slammad fasad utan nagra som 
helst dekorativa lister. Fasaden är 
hittills endast övermålad med vit 
plastfårg. 

Huset är byggt 1841 , men 
byggdes om 1901 och fick då sin 

karakteristiska mansardvåning. 
Huset är betecknat som miljömäs
sigt värdefull byggnad och röd
markerat i bevaringsprogrammet 
för Krafts rote. Det har under se
nare år inrymt bl a Kvinnojouren. 

Frågorna till fastighetsnämn
dens ordförande är : 

- Av vilken anledning har man 
rivit ner hela fasaden? 

-Varför har man inte byggt 
upp den i ursprungligt skick? 

- Syftar vandaliseringen till 
att förringa husets miljömässiga 
värde och därigenom bädda för 
rivning och uppförande av ett 
parkeringshus i · kvarteret Blek
hagen?" 

Framtiden är 
ungdomens problem 

Världen skakas av den ena mil
jökatastrofen efter den andra. 
Ozonlagret kring jorden håller på 
att förstöras . Floden R hen dör på 
grund av enorma kemikalie- och 
tungmetallutsläpp. Försurningen 
av skogar och sjöar breder ut sig 
som en pest över världen . Kärn
vapen och kärnkraft ger och kom
mer att ge oöverskådliga effekter 
på vår framtida miljö. 

Politiska system världen över 
förtrycker "sina" folk. Rasism i 
Sydafrika. Militärdiktatur i Chile. 
USA bekämpar Nicaragua. Sovjet 
bekämpar Afghanistan. 

Det kommer alltid att finnas 
människor som. orkar arbeta for 
en förändring från grunden för att 
världen en gång KANSKE ska 
hämta sig från vår hänsynslösa be
handling. 

Att inse konsekvenserna av 
människors sätt att behandla 
världen är en svår sak. Vi VÅGAR 
inte göra det. Skräcken är att vi 
inte ska klara av att kravla oss upp 
ur gropen Tröstlöshet. Därför är 
det lätt att skygglapparna åker på. 

Att trots allt våga kasta utför 
den här sortens stup blir möjligt 
om man på något sätt har fått en 
Tro på möjligheten till förändring. 
Att vi trots allt ska hinna vända 
innan förintelsen blir ett faktum. 

För att våga krävs uppmunt
ran . Det räcker inte med upp
muntran enskilda märmiskor 
emellan. Det krävs en gemensam 
vilja och en klar och entydig 
politisk inriktning. Den är det lite 
si och så med världen över, i både 
stort och smått. På internationell 
nivå i frågan om sanktioner mot 
rasismens Sydafrika. På lokal nivå 
till exempel när det gäller att få 
stopp på miljöfarliga utsläpp inom 
Lunds kommun. 

Visst är det så att vi uppfattar 
framgångar i vår närhet som en 
kick att orka ta itu med ännu ett 
problem, kanske ett till synes 
större och omöjligare, men med 
hopp om att lyckas även där. Lik
som vi som enskilda människor in
ser att miljöförstöringens bila 
kommer att falla även över våra 
hvuuden om vi inte gör något, 
borde kommuner runt om i vårt 
land inse sin del i globala samman
hang och sin möjlighet att dra sitt 
strå till stacken. 

Men politiska institutioner 
av typ kommuner verkar ha de 
mest effektiva (?) skygglapparna. 

Pressgr~uHuu· 
I en insändare i SDS 11/11 be
klagar sig Olof Nordström över 
att de lundaresenärer som delta
git i fredsresan, så aningslöst har 
umgåtts med bl a Etiopiens Men-

. gistu, som bedriver krig i Eritrea. 
Vpk-Lund har länge stott be

frielsekampen i Eritrea, men ingen 
av de aktiva kan erinra sig att Olof 
Nordström visat något intresse för 
kampen. Vill han bättra sig kan 
han börja med .att ta en prenu: 
meration på Eritreagrupperna 1 
Sveriges bulletin "Eritrea-nytt" 
(pren 40 kr pg 486~7~9-1 Lund). o 

För det kan val mte vara sa 
att Nordström i första hand är ute 
efter att klandra damerna, som 
reser omkring i världen för att se 
vad de kan göra för freden. Skarn 
den som tänker så! 

Skygglapp l : "Tänk p<i den 
kommunala kol!lpetensens be
gränsningar!" (Vem har satt upp 
gränserna? Gud?) 

Skygglapp 2: "Vi har inte råd 
med vad som helst." 

Arvoden ja. 
Miljö nej. 
Framtid nej. 
"Hellre en bila i nacken .än 

en smutsfläck på fracken." ., 
Lunds kommun tar inte heller 

i år chansen att säga ja till fram
tiden. Majoritetens budgetförslag 
säger som ett första steg nej till 
ungdomen. 

Istället för att se framåt och 
fråga efter ungdomens behov och 
värdighet - som i sin tur skulle ge 
en generation av skaparkraft, 
framsynthet och hänsyn - tvingar 
man in denna stora samhällsgrupp 
i konkurrenstänkande, ovärdiga 
"speciallösningar" som raderar ut 
människovärdet och ett ekono
miskt tänkande som har sina anor 
flera hundratals år bakåt i histo· 
rien, och som går ut på att den 
värld där privat ekonomisk vin
ning kan bli som störst är den bäs
ta av världar, oavsett om vägen 
dit går över (andras) lik . 

-Varför ge kommunens unga 
ett fu ngerande Kulturmejeri, när 
vi ändå har tänkt privatisera all 
kommunal verksamhet och göra 
den privatekonomiskt lönsa!ll? 

- V ar för anstränga oss för att 
ge jobb med lön att leva på åt 
ungdomar? Skänk ungdomarna åt 
det privata istället, så att de blir 
lönsamma för företagen. 

- Varför ge ungdomar bostä
der? När de ändå inte kan betala 
dem? Låt föräldrarna bekosta 
deras liv! 

Konkret innebär borgarnas 
budgetförslag för 1987: .. 

- otillräcklig med pengar for 
Mejeriets framtida verksamhet, 

- inga pengar till bekämpan
det av arbetslösheten, 

- ingen lösning av ungdomens 
bostadsproblem. 

På detta sätt preparerar man 
alltså Lunds unga generation för 
uppgiften att ta itu med fram
tidsproblemen . · 

Här ett exempel på hur myc
ket man tänker göra åt framtids
problemen: 

- låt oss öka bilismen, bygg 
Västra Ringen, 

- låt oss strunta i att indu
strierna inom kommunen har sto
ra miljöfarliga utsl~pp. Besl~t o~ 
utsläppsstopp kan JU leda till pn
vatekonomiska förluster, 

- låt oss inte genomföra ett 
lyckat rådslag om miljön och ett 
bra miljövårdsprogram. Det är för 
stor risk att vi skapar privateko
nomiska förluster om sanningen 
kommer fram. Om vi inte ger till
räckligt med pengar till dessa be: 
slutade projekt, rinner de nog ut 1 
sanden så småningom. 

Det är en tragisk historia som 
kommer att utspelas i Lunds full: 
mäktige den 25 - 27 november. V1 
kan kalla det Slaget mot Framti
den eller 50 sätt att såga av grenen 
vi sitter på. 

Det kommer .att bli en bekräf
telse på den borgerliga kommunen 
Lunds hittillsvarande ungdoms
och dänned framtidsfientliga poli
tik , där Lunds kommun fritas från 
allt samröre med övriga världen. 

Bodil Petersson 
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SYMPOSION 

Filosofi, idehistoria 
Charles Taylor, Hegel 800 s. Cirka : 

305:- VB-pris: 205:-
Albrecht Wellmer, Dialektiken 

mellan det moderna och det post
moderna 176 s. Ca : llO:- VB-
pris: 93:- . 

Rolf Lindborg, Från andra stdan 
gatan. Essäer och polemik 244 s. 
Ca: 105:- VB-pris: 92:-

Jan Thavenius, Liv och historia 
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Kulturhistoria 
Hans Peter Duerr, Drömtid. Om 

gränsen mellan det vilda och det 
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VB-pris: 84:-

Stephan Oettermann, Tecken på 
huden. Tatu erin~en~ europeiska 
historia 160 s, nkt il!. Ca: 95:
VB-pris: 64:-

Fascism 
Terror och förhoppningar. Vardag 

under nazismen och i dagens 
Västtysk/and. En antologi i 2 
band red av Bo Svensson o Bru
tus Östling. 920 s, il!. Ca per 
band: 130:- VB-pris: 95:-

Res Publica 2 -Tema : Högerext
remism och nyfascism i Europa. 
270 s, iii. VB-pris: 69:-

Pedagogik 
Donald Broad y, Den dolda läro

planen 326 s, il!. Ca: 90:- VB
pris: 65:-

Gun Malmgren, Min frarr;,tid. O"! 
högstadieelevers syn pa framtt
den 176 s. Ca: 98:- VB-pns: 80:

Birgitta Wolf, Fallet Alexander 
ett beslagtaget barn 130 s. Ca: 
95:- VB-pris: 85:-

J an Thavenius, Modersmål och fa
dersarv 288 s, il!. Ca: 105:
VB-pris: 85:-
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Poseidon n1utas 
till tystnad 

Delfinbadet torde vara räd
dat för i år, men redan nästa 
år måste "finansieringsformen 
diskuteras på nytt", enligt fri
tidsnämndens ordförande 
Benny Jönssonjm) . 1989 går 
nämligen kommunens avtal 
med Akademiska Föreningen 
ut. 

Men en läktare till Högevalls
badet ska nog gå ELtt ordna inom 
en tioårsperiod har Benny lovat 
simklubben Poseidon, som dess
utom kanske ska få ta över Käll
bybadets kiosk och driften av Dal
bybadet. Allt d ett~ st~r att ,!äsa i 
Poseidans klubbtldmng Plas
ket" nr 5 1986 . Det verkar nästan 
som om Benny Jönsson vill muta 
simklubben att hålla sig lugna m
för Delfinbadets nedläggning. 

Femti meter! 
Givetvis bör inte någon läktare 

byggas på HögevaU.sbadet ~nan 
motionsbassängen forlangts till 50 
meter. Det är en skam att vanliga 
simmare normalt får trä!Jga ihoJ? 
sig på två banor. Det ar ocksa 
högst betänkligt att .den fma 
hoppanläggninge!l så sällan kan 
användas av allmanheten. Det bas
ta vore förstås att samtidigt bygga 
ut simpassängen, resa läktaren och 
därunder skapa extra omkläd
ningsrum för till exempel skolor 
och klubbar. Kapital kan m~n få 
genom att låta bli att bygga Ostra 
ringen. . 

En gång i tiden hade vpk VI
sionen av ett flertal stadsdelsbad, 
som skulle ligga nära där folk bor 
och som kunde ha en gemensam
hetsskapande funktion. Men mi 
tycks det som om vpk i första 
hand måste delta i kampen for att 
bevara det enda stadsdelsbad som 
finns. 

Det gäller alltså att. t~nka _om 
och se vad som är realistisk~ ~ en 
nära framtid. Kommunalpolitiska 
gruppen har därför tillsatt ~n bad
komitte som ska grubbla pa prob
lemen. Har du några ideer kan du 
till exempel vända dig till under
tecknad, tel129098. 

Finn Hagberg 

l([n·valc t I 
Debatten kring kårvalet har rätat 
ut ett par frågor kring ~örslaget 
om att lägga ner Delfmbadet: 
varför förekom inga offic1ella 
kontakter mellan AF och kom!llu
nen och varför protesterade mte 
kårens representan~er mot att 
arendet skulle upphora? Svar: Det 
är moderater som håller i piskan 
på båda ställena. Ibland till och 
med i en och samma person. 

Karin Blom 
Uarcjavägen D:85 
223 71 Lund 

Sjung för 
Afrika! 
Gång på gång får vi rappol,ier ?ITI 
vad som sker i Sydafrika, och Vl ar 
många som upprörs och på nå
got sätt vill delta i kam,p~n mot 
apartheid. Ett sätt att st?dJa kam-

. pen i Sydafrika är att SJUnga, att 
sjunga alla de sål?.ger som ?,e svarta 
sydafrikanerna lart oss, dar .de ~:~t
trycker sin vrede,. karl ek ,, fort~v
lan, glädje och mte .mmst Sltt 
mod, sånger om de kanslor som 
apartheid och kampen mot den 
väcker. I de sydafrikanska sånger
na finns en kraft och styrka som 
gör att sången i sig blir ett verk
samt kan1pmedel. Det är den i da: 
gens Sydafrika där den används 1 
alla sammanhang, det är den i Sve
rige när vi, via sångerna, förmed
lar deras budskap. 

Vi är några som vill b~da en 
fyrstämmig kör som .smn SJunger 
för bl a Aflika. Hur VI narrnare ut
formar verksamheten bestämmer 
vi tillsammans, men kören är 
tänkt att vara partipolitiskt 
obunden . Vi har massor av sånger, 
några liar sjungit afr~anskt tidiga: 
re vi liar en musikalisk ledare, Vl 
b~höver några kördeltagare till. 

Du bör helst ha någon liten 
körvana eller ha sysslat med mu
sik på annat sätt. Då vi vill ha . en 
någorlunda jämn stämfördelnmg 
behöver vi framför allt fler teno
rer och basar, men kan även ta 
in ett par tjejer till. . 

Om du är intresserad eller VIll 
veta mer ring Ingrid Jönsson, te! 
125578 , eller Birgit Stare, 040-
968510. 

Bi.ASORKESTERN. Sö 16.11 k l 
18 novetter, 19 stora orkestern , bl 
allt på Palaestra. ,-
J G Artigas. Lö 15.11 kl 14-17 
k u Itu rprogram från U ru guay i Fä
ladsgårdens matsal . Gratis!,-

l(ilrvale t Il 
Såg ni socialdemokraternas fräcka 
kårvvalsafficher? De väckte vår 
stora sympati till vi läste : "N~r 
jag (dvs vi socialdemokrater) blrr 
stor kommer Platan tillbaka." 

Vad är det för märkliga an
hängare av ett arbetarparti. som 
längtar efter att den gamle ackh: 
ge socialelitisten Ptaton ska ga 
igen? 

POSTIIDNING 

öresundsbro NU! ? 
Motståndet mot Öresundsbron 

under senare år kan bäst samman
fattas med "aldrig har så många 
tyckt att så mycket skulle göras 
men ändå gjort så lite". 

Men NU har inte bara broan
hängarn~ formerat sig. För.ra tors: 
dagen pånyttföddes Motlänken 1 · 
Malmö- Lund. Ett tjugotal perso: 
ner förklarade sig villiga att N u 1 
elfte timmen arbeta aktivt för att 
hindra ett brobeslut. Man enade 
sig om att arbeta i mind!e grupl?er 
med press och radio, I:atryckiung 
på politiker, offen!hga moten 
samt propaganda pa gator och 
torg. 

Var fanns då vpk-arna'? Som 
vanligt pådrivande i det tvärpoli
tiska arbetet? Icke så. Lokalen 
stod man för, men det var i stort 
sett allt. Vpk Lund anser kanske 
att segern är vunnen efter kom
munfullmäktiges nej till . bron. 
Det bör ju efter det vru;~ tryggat 
att det inte blir någon Oresunds
bro inom Lunds kommun i alla 
fall; och det kanske räcker? .. 

Alla de nostalgiker som dram
mer sig tillbaka till Folkkam.pan
jens dagar och alla de ~?Ya , frasch.a 
krafter som naturligtVIs finns bor 
genast ansluta sig till den nuvar~n
de frontlinjen i miljöarbeteL ~11!g 
vpk-expedition~n (138213) sa far 
ni mer upplysnmgar. , 

Övriga kan ju fortsätta att tala 
om vad som borde göras. 

Outsider 

Kompol har möte må 17.11 kl 19. 
19.30 på vpk-lokalen. Kornml!n
delsnämndernas sammansattnon g 
och budgetförberedelser. 

~ECHOIILADET 

Detta nummer gjordes ··av. Lars 
Borgströmoch Gunnar San dm. . 

Kontaktredaktör för nästa num· 
mer Finn Hagberg tel .129098. 
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