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Angående l maj S säljer ut n1iljön 
Vpk:s riksdagskandidat i fyrstadskretsen, Rolf 
Nilson, blir huvudtalare den första maj. Det pale
stinska folkets kamp mot den israeliska terrorn 
blir annars ett viktigt inslag i årets l maj i Lund. 
En del nya krav kommer också att synas på årets 
banderoller. Traditionsenligt öppet hus och fest. 
Bland de nya parollerna märks 
Nej till vårdnadsbidrag - nej 
till kvinnofällan, Vi stoppade 
Gambros utsläpp - nu går vi 
vidare och Stoppa Israels ter
ror- solidaritet med Falestinas 
folk. 
Talare på stortorget blir för
utom Rolf Nilson också KU:s 
Petra Nilsson och Najim Abu 
Najim från organisationen 
Palestinska studenter i Sverige. 
Marschvägen är i år något kor
tare än den brukar vara. p g a 
trafikomläggningarna förra året· 

Annars är sig mycket likt. 

Händer och fötter 
Första maj arrangeras av vpks 
förs tamajkommitte. Men den 
kan inte göra allt jobbet. Bl a 
ska 25 000 flygblad spridas . 
De finns att hämta fr o m idag 
på vpk-1okalen, Bredgatan 28. 
Det behövs funktionärer till 
demonstrationen, försälj are, 
utdelare, servitörer till Öppet 
Hus(servitriser har vi) och sta
digt folk vid entren på kvällen 
i Stadshallen. 

- Den skrivelsen kunde lika 
väl ha författats av golfklub
bens egen styrelse, sa någon 
efter fritidsnämndens möte 
nu i onsdags. Det gällde för
valtningens remissvar på Aka
demiska Golfklubbens om 
stor utbyggnad av banan på 
Kungsmark en. 

Ett annat golfärende klub
bades snabbt och under enig
het : utredning om lokalise
ring av en korthålsbana för 
korpen. Men om Kungsmar
ken var man oense. Vpks re
presentant framhöll att kom
munen i stället aktivt bör 
agera för att få bort golfba
nan. Huvudmotivet är -väl 
känt : Lunds närmaste natur
område är i praktiken spärrat 
för alla som fruktar att få en 
golfboll i huvudet. 

Förvaltningen var alltså 
starkt positiv till utbyggnad , 
även när det gällde alternati
vet in mot stan. Man sa att 

nya "naturområden" nog kan 
anläggas på annat håll, . och att 
kommunen borde hjälpa golf
klubben att få sitt tillstånd 
förlängt utöver den tidsgräns 
som länsstyrelsens naturvårds
enhet har angett. 

Socialdemokraterna gav 
förvaltningen och golfklub
ben sitt helhjärtade stöd. Kön 
av golfare är lång, framhöll 
de, och sporten har förlorat 
sin överklasskaraktär. Det är 
en breddidrott som bör stöd
jas. 

Folkpartisten hade retat 
sej på förvaltningens partiska 
skrivelse och röstade med 
vpk. Centerpartisten vill inte 
bygga ut golfbanan på åker
mark och la ner sin röst . Mp 
var inte med på sammanträ
det. Betongpartierna vann 
alltså en övertygande seger, 
och alla sociait uppåtsträvan
de lundabor bör nu skänka 
socialdemokraterna en tack
samhetens tanke. 

Samling på Clemenstorget med 
avmarsch kl 14.00. Vill man 
handla är man ute en halv
timme före. Är vädret gott 
samtalar man gärna med vänner 
man inte sett länge sedan. 
"Lund sett från vänster" är en
ligt förljudande i år ännu bättre 
än förra årets upplaga.Men 
priset är oförändrat lågt; 30 kr. 

Varför är den skånska 
arbetarklassen så konservativ? 

Vi tar hand om barnen 
när du demonstrerar 
På vpks val-lotteri kan man i 
år inte vinna bilar men väl cy
klar! För en tia bara. Ballonger 
och märken och tidningar säljs 
förstås också. 

Från kl. 11.00 är det Öppet 
Hus i stadshallen med kaffe, 
kakor ( baka, se separat notis!) 
utställningar. Christel Nilsson 
spelar piano och sjunger hela 
dan Har du barn kan du med 
förtroende lämna dem till 
Bengt Karlsson, som visar film 
för dom medan du deltar i de
monstrationen . 

Thomas Schlyter visar film 
för vuxna i sessionsalen. På 
kvällen blir det fest med gravad 
lax, musik till blåsorkestern , 
kanske en överraskning också 
och så blir det dans från kl 
22.00 till dixelandmusik av 
BBB (Björn Bredegård Boys) 

Rolf L Nilson, huvudtalare. 

Aterbruk 
blir det när det gäller attischen, 
Vi gör om vår affisch från 
1982! Men den skall också 
sättas upp! Alltså ställ dina 
händer och fötter till förfo
gande:ta ett flygbladsområde 
eller gör något annat av de vi 
räknat upp. 

Anmäl din villighet till 
Vpk- expen: T. 13 82 13 

Carl P Herslow försöker, som 
Peterson, Stigendal & Fryk
lund visar i sin bok om Skå
nepartiet , att framhålla Skå
nes polit iska säregenheter. 
Som exempel nämner han 
bl a förbudsomröstningen 
1922 och kärnkraftsomröst
ningen 1980 då Skåne hade 
eu markant annan röstprofil 
än landet i stort. Det förra tar 
han naturligtvis till intäkt för 
sit t krav på en särskild, libe
ral, skånsk alkoholreglering. 

Det var efter kärnkrafts
omröstningen som jag hörde 
Tarcisio Bommarco formulera 
frågeställningeR om den skån
ska arbetar klassens politiska 
konservatism. Han hade gjort 

S111arriga t{Jrt<)r C)Cil 

a k c) r ()ehi)vs f()rsta 111aj 
Baka och lämna in till Öppet Hus-serveringen. Det är ingen§ isk 
att det blir för mycket. Öppnar kl 11. 

samma observation som Hers
low men nämnde också andra 
indikationer: vpks historiskt 
svaga ställning, socialdemo
kratins högerkaraktär (klart 
märkbar i olika kommunfull
mäktige och i Arbetet, sär
skilt då före Engqvists tid), 
den relativt svaga strejkvågen 
Forts på sid 3. 

Sommarkänning 

Man trodde kanske 
att vårvärmen 
skulle stämma oss 
till det milda. 

Men någon har faktiskt 
kört ner ett uppfällt paraply 
med full kraft i 

papperskorgen 
utanför Zigge Zigarett. 

Bland kvällskvittret 
knyter koltrasten 
en stilla rosett. 

Karl Witting 
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Ska vi visa tuttarna 
i politiken? 
I en tid där budskapen om vad 
som är kvinnligt och okvinn
ligt blir alltmer extrema och 
motstridiga blir det svårare att 
sortera bland begreppen. Mån
ga av oss unga kvinnor har 
inget emot att framhäva våra 
kvinnliga yttre egenskaper 
men samtidigt vill vi inte bli 
betraktade som vandrande fit
tor. 

Vi är stolta över att vara 
kvinnor och också över våra 
f~rmer, som vi inte tycker att 
Yl behöver dölja.Varför blir vi 
då så förbannade över Cic
ciolina, den berömda? 

Jo, därför att hon utger sig 
stå för en frigörelse av kvin
nan och framför allt sexua
liteten, medan hon i själva 
verket är en produkt och en 
bevarare av Förtrycket. Hon 
missbrukar sina yttre attribut 
för egen vinning i form av 
makt och pengar, och denna 
vinning, är endast möjlig ge- / 
nom just förtryckt sexualitet. 

1 

Hon har accepterat manssam- 1 

hällets bild av kvinnan, som 
1 

hora/madonna genom att spela 
"Hor-rollen", som om denna 
vore ett uttryck för frigjord 
sexualitet och motsatsen till 
moralism a' la Moral Majority 
(USA). 

När de yttre attributen och 
egenskaperna isoleras från de 
inre kvaliteerna blir de ett tomt 
skal -utan innehåll. Om de 
däremot används för att för
stärka det inre i en anda av 
respekt och öppenhet gentemot 
sig själv och andra blir 
innebörden en annan. Då kan 
verklig frigörelse bli ett fak
tum utan att vi behöver förneka 
vissa lustar eller låtsas andra. 

Förebilder är dock svåra att 
hitta, då vi alla lever i ett 
samhälle långt ifrån det idea
liska, och ofrivilligt bär med 
oss gamla värderingar, trots 
önskan om motsatsen. 

Gullan och Petra 
KU-Lund 

Vi påminner om 
Kvinnaseminariet "Kvinnoliv i 
Sverige - vad vill vi med den 
offentliga sektorn" .6 - 8 maj. 
Medv. bl a Anna Christensen, 
Elisabeth Hellman Hjördis 
Levin och Zaida Hagman 

Samling fredag kväll 
avslutning sönd lunch. På 
Idaröds semesterhem. Anmäl 
bums till Maria Carlsson Tel 
480 49. 

självövervinnelse jag avstår stor och svällande universi
från att i understreckare i tetsbyråkrati. 
Svenska Dagbladet vältra mig Att universiteten före vän-
i minnen från 68. Det får nog stervågen skulle varit fram-
i stället bli lite klädsam själv- trädande intellektuella centra 
kritik, och en artikel i Syd- har jag aldr~g märkt. Däremot 
svenska i tisdags kan tjäna blev de det JUSt under 6D-t.alet 
som utgångspunkt . Det är de- och denna roll har egentligen 
ras kulturchef Nils Gunnar bara stärkts. Jag tycker det 
Nilsson som varit på sympo- inte går en dag utan att man 
sium med Enzensberger på kan läsa hu~ Å~e E Anderss~n 
Louisiana. Enzensberger häv- och andra tillva~!profeter for-
dade tydligen att den "struk- kunnar att det ar kunskapen 
tureila segern" vid universite- som är framtidens viktigaste 
ten i själva verket var ett ne- produktionsfaktor och att 
derlag: den kom att innebära Sveriges tillväxtcentra finns i 
att universiteten upphörde att universitetsregionerna. Vad 
vara centrum för den intel- gäller det här med medier och 
lektuella kraften, makten har de privata forskningsinstitu-
i stället flyttats till medierna tionerna så är de ytterst po-
och till privata forskningsin- pulära som hot när det gäller 
stitut. att få upp marknadslönetill

Intellektuella centra? 
Jag har svårt att se att det är 
en riktig bild, åtminstone vad 
gäller svenska förhållanden. 
För det första innebar 68 
ingen vänsterseger på universi
teten i det här landet. Vad 
gäller studieförhållanden var 
det i mycket en försvarskamp 
som fördes - den förlorades 
och studenterna inlemmades i 
studiesystemen och discipli
nerades sedan ytterligare av 
den dåliga akademikerarbets
marknaden in början av 70-ta
let. Något särskilt studentin
flytande blev det aldrig på fn-

VARFÖR ... forts fr sid l. 
kring 1970. Men detta med 
arbetarklassen var för honom 
del av ett större komplex. 
Också den skånska borgerlig
heten stod extra långt till hö
ger, med ett ovanligt starkt 
högerparti, ovanligt svagt 
folkparti och ovanligt konser
vativt centerparti. Denna 
konservatism inom provinsen 
i allmänhet och dess arbetar
klass i synnerhet var natur
ligtvis ett centralt praktiskt 
pro b lem för en radikal rörel
se. 

Själv kunde jag bidra med 
ett udda men som jag tyckte 
belysande exempel. Somliga 
väljare går förbi de inregistre
rade partierna och skriver ner 
egna beteckningar. I det röda 
Norrbotten var en stor majo
ritet av typ "socialistvänster, 
de röda". I Malmöhus län sak
nades den typen faktiskt helt; 
ingen röstade på "de bruna" 
men en del namn låg faktiskt 
åt det hållet. 

Fenomenet kunde alltså 
konstateras. Sedan gällde det 
att förklara det. Själv antog 
Tarcisio, med utgångspunkt 
från Gramsci 

l) att det var en paradoxal 
effekt av den skånska arbe~ar-

läggen, men därvid lär det 
stanna. Det är universiteten 
som har prestigen och som 
ger tid och utrymme för ett 
tänkande som inte är upp
knutet till den omedelbara 
varu- och ideologiproduktio
nen. 

Men det mest tankeväc
kande inslaget i NGNs artikel 
är vad han återger från en 
Berkeleyprofessor. Vad som 
hände var enligt denna upp
fattning att 68-rörelsen upp
löstes därför att det person
liga och det politiska började 
gå skilda vägar. "Det blev 
t o m en politisk handling att 
äta gott." 

klassens tidiga radikalisering. 
Det var ju härnere som den 
moderna politiska arbetarrö
relsen i Sverige skapades. Den 
radikaliseringen skedde emel
lertid utan att den objektiva 
ekonomiska grunden ännu fö
relåg. Följden blev en rekyl, 
precis som på Sicilien i för
hållande till Garibalditidens 
radikalitet. 

Själv bidrog jag med spe
kulationen 

2) att det var Skånes spe
ciella feodala arv som spöka
de. Det skånska småfolket var 
efter svenska förhållanden 
ovanligt förtryckt, ekono
miskt men också kulturellt. 
En hållfast radikalism skulle 
ha krävt ett större mått av 
kollektivt självförtroende. 

Stigendal & co och Sten 
Henriksson (i VB-recensionen 
av boken om Skånepartiet 
men även i andra samman
hang) lyfter i stället fram mer 
aktuella företeelser, nämligen 

3) Skånes (och särskilt 
Malmös) relativa ekonomiska 
tillbakagång, något som ju har 
oroat inte minst näringslivets 
lokala företrädare. En paral
lell ' skulle vara den engelska 
arbetarklassens politiska ur
artning under Thatcher. 

Vitlöksostar 
Exakt, skulle man vilja utbris
ta. Ack, alla dessa pajer och 
pastarätter, dessa musslor, au
berginer och vitlöksostar, för 
att nu inte tala om de smarri
ga efterrätterna. Det var där 
upplösningen kom. Framåt 
7 5 började folk komma till 
festerna med vinflaskor som 
kostade några kronor mer än 
de billigaste och ca 1980 kun
de man notera de första år
gångsvinerna. Man anade lik
som vad som var på gång, 
men fann inte orden. 

Professorns ord: " Jag kan 
se det konkret i Berkeley: på 
60-talet hade vi ont om bra 
restauranger. I dag vimlar det 
av dem men var finns politi
ken?" Det kunde med ännu 
större rätt sägas om Lund, 
restaurangerna skjuter upp 
som svampar ur jorden. Och 
vad kunde vara mer sy m bo
ilskt än att Bokcafet har er
satts med lyxkrogen Petri 
Pump'"? 

Det finns en och annan 
som tror att en ny radikal rö
relse ligger runt hörnet. Jag 
tror på det först när det bör
Jar gå dåligt för Grand, när 
La Coupole byggs om till ett 
ställe med "öl & mat" på 
fönstret och när det blir tal 
om att bygga om Domus 
ovanvåning till Konsum baren. 

Lucifer 

Ett komplicerat socialt fe
nomen har säkert flera förkla
ringsfaktorer. Det är också 
svårt att få teoretiskt och em
piriskt grepp om. Vi hade då 
inte möjlighet att komma 
längre än till själva frågeställ
ningen och hypoteserna. 

Kanske är möjligheterna 
att besvara frågan bättre nu. 
Den nämnda analysen av Skå
nepartiet. är en utgångspunkt. 
En annan är den forskning 
som har utförts inom projek
tet "Politiska partier - regio
nal spridning, regional ba
lans", redovisat i en bok från 
1986. 

"Så en gång får frågan i rub
riken kanske sitt svar. Den 
kan låga elementär, men den 
behövde ändå formuleras. 
Tarcisio Bommarco gjorde 
det med sitt perspektiv av in
vandrare med oförställd syn 
på den svenska verkligheten, 
som geograf med sinne för de 
rumsliga dimensionerna men 
framför allt som engagerad, 
praktisk politiker inför ett 
viktigt taktiskt och strategiskt 
problem. 

Förresten fyllde Tarcisio 
femti nu i veckan. 

Gunnar Sandin 



statingrad som föredöme? 
Till min stora glädje har vpk
Lunds båda husexperter Da
vid Edgerton och Thomas 
Schlyter nu äntligen formu
lerat något slags bostadspoli
tiskt program. I detta pro
gram nämner man vad vpk 
tycker om stadens utbredning, 
om hur många bostäder man 
vill bygga, var dessa skall lig
ga, var industrier inte bör ligga 
och framför allt behovet av 
att avveckla diverse verksam
heter i stan. Riktigt vad av 
detta som verkligen antagits 
av vpk är oklart för mig. Tyd
ligen inte allt, då Thomas 
fortsätter att själv agitera för 
utbyggnadsriktningen Att 
man äntligen gjort ett pro
gram om dessa saker är som 
sagt glädjande: Byggandet 
sker idag utan alltför seriösa 
politiska visioner och man 
förlitar sig i stort sett på att 
de "objektiva" normerna 
skall resultera i acceptabla 
hus i tillräcklig takt . Uppstår 
kritik hänvisar man märkligt 
nog från politiskt håll till exi
stensen av dessa normer som 
man menar hindrar uppföran
det av vackra hus och kvarter. 
Att ett politiskt parti försö
ker formulera en bostadspo
litisk ide är därför trevligt då 
ambitionen tydligen finns att 
ta ett politiskt ansvar för sitt 
deltagande i Byggnads- och 
Fastighetsnämnd. 

Jag har dock några invänd
ningar mot vad som tagits 
upp i programmet respektive 
Thomas artikel. För det första 
förvånar det mig att så lite av 
programmet handlar om 
Lunds byggande. Huvudsak
ligen behandlas regionalpoli
tiken och dess misslyckande i 
Sverige. Om detta är jag enig 
med Thomas och David men 
undrar om det är rätt tillfälle 
att ta upp det från kommunal 
horisont. Byggandets stora 
roll i regionaldebatten ligger 
snarast i statlig belåning till 
bostadsrätter i storstäder, 
bruksvärdesprincipen för 
hyressättning som visserligen 
är nödvändig om några "van
liga människor" skall ha råd 
att bo i Lunds centrum eller 
i t ex Stockholm men som 
också får till effekt att lands
by .;den via skatterna betalar 
storstadens tillväxt men inte 
får del av sitt eget fördelakti
gare kostnadsläge. Drev vi av
skaffandet av detta som kom
munala krav från vpk-Lund 
gissar jag att vi inte ens skulle 
få kandidaterna att själva 
rösta på vpk. 

Men, den föreslagna, nu
varande linjen drabbar ju inte 
nuvarande lundabor med jobb. 
Möjligen kan den leda till att 
KU i Lund protesterar då de 
inte kan ha kvar sin gamla 
paroll om fler jobb till ung-

domen utan att följa upp det 
med något som: pensionera 
40-talisterna. 

Ser man vad som David 
och Thomas verkligen säger 
om byggandet i Lund förvå
nas man av två saker. För det 
första tycks man inte ha 
några speciella synpunkter på 
hur bebyggelsen skall se ut . 
Jag antar att man alltså är 
nöjd med vad som hittills 
gjorts och ser exempelvis Gas
verket eller Gunnesbo som 
bebyggelse som är representa
tiv även för kommunismens 
Lund, givetvis utan parkering
ar. För det andra har man ett 
eget alternativ till stadsarki
tektkontorets stångbystad 
som synes mig något märkligt. 
ST ARK vill nämligen bygga 
en satelitstad i Stångby som 
skall kunna avlasta Lunds 
stadskärna. Mot detta ställer 
Thomas förslaget om en 
Arendalastad utanför Linero 
vilken skulle utformas som en 
bandstad längs en ny järnvägs
linje. 

För mig framstår inte ut
byggnadsriktningen i sig som 
negativ med Stångbystaden. 
Snarast är det iden med sate
litstad som känns ålderstigen 
då man ännu inte lyckats få 
något riktigt liv i hela Norra 
Fäladen, och då Lunds tätort 
fortfarande inte är ,mycket 
större än 50 000 och knappast 
behöver avlastas. Större sven
ska städer som Uppsala och 
Norrköping tycks överleva 
trots att de var lika små från 
början och ännu inte delat sig. 
Vidare vet man att i England 
där iden först väcktes har 
nästan ingen satelitstad fått 
något eget liv förutom egna 
ligistgäng. Det känns därför 
rimligare att om man vill be
bygga den idag tråkiga slätten 
mot Stångby så kan man suc
cesivt bygga på Norra Fäladen 
med mer varierad bebyggelse 
och olika verksamheter, samt 
förtäta mellan Fäladen och 
Lund. 

Thomas förslag med Aren
daL tycks mer som ett lite 
sökt förslag till politisk profi
lering. Istället för att kritisera 
vad stångbystaden kan inne
bära föreslår man något lik
nande åt ett annat håll. Att 
då föredra bebyggelse på de 
vackra kullarna ut mot Bille
bjär kan väl knappast moti
veras då byggkostnaderna 
ökar med ojämnheterna, 
handikappsanpassningen för
sämras och risken för mark
radon är större i detta område. 
Det var väl heller inte för att 
bygga hus på dem som vpk 
velat skydda orkideerna i 
Kungsmarken från golfbollar? 

När Thomas till slut talar 
sig varm för en bandstad längs 
med Dalbyvägen och en fiktiv 

järnväg med bostäder upp i 
backen mot norr och industri 
och arbetsplatser söder om 
vägen så tar han verkligen fatt 
i en radikal tradition. Den är 
visserligen 50 år gammal men 
Stalingrad planerades verk
ligen efter denna typ av ultra
funktionalistisk stadsplan. 
Dock blev den inte helt 
genomförd och så kom tyskar
na. . . däremot blev iden ta
gen till nåder i Stockholm när 
man planerade Järvafältet och 
bebyggelsen i Tensta och ltin
keby som lades längs med en 
järnvägslinje, visertigen under 
jord. 

I dessa dagar då vi förkastar 
så mycket annat ryskt tycker 
jag inte att det är nödvändigt 
att just ta fasta på Stalingrad. 
Ser man marknaden som en 
viss mätare för vad folk som 
har möjlighet att välja 
vill ha så tycks idealen finnas 
betydligt närmare. Både i när
heten av Thomas egen, högst 
förträffliga villa finns radhus 
och villakvarter runt S:t Jör
gens park vilka visar på möj
liga föredömen. Ute på Väster 
finns också ett flertal exem
pel med varierande exklusivi
tet från Hantverksgatan och 
Lokförargatan och ut till Van 
DUrens väg och villorna ner 
mot Rausing. Skulle vpk före
slå detta som förebilder skulle 
man även ge utsocknes och 
ungdomar möjlighet att bo
sätta sig i verklig lundaat
mosfär. Vidare skulle man 
inte offra så mycket åker
mark åt ·den förhatliga bilis
mens ring- och matarleder. 
Fast det är klart, kanske skulle 
fler narras till att flytta till 
Lund? 

Mårten Duner 

Upphöjelse 
Lars Werners ordinarie per
sonlige sekreterare och tal
skrivare Peter Petersson är 
sjukskriven en tid framåt. 
Som vikarie för honom fram 
till valet har anställts Göran 
Pegert, Malmö, den förutva
rande distriktsombudsman
nen. Deras åsikter samman
faller i stort så det blir nog 
bra. 

Fullmäktigekandidaterna 
i Radio solidaritet 
I vpks närradiosändning nu på 
måndag den 25 presenteras 
några av vpks fullmäktigekan
didater. Även vpks riksdags
kandidat Rolf Nilson intervju
as. Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester spelar mellan 
snack en. 

RADIO SOLIDARITET 99,1 
MHz. Vpk sänder sista mån
dagen i månaden 17.30-18. 

Från det 
kommunala 

Varför inte i öster? 
Alla partier säger att de vill 
satsa på Lunds underutveckla
de regioner, dvs de östra kom
mundelarna. De är också ense 
om att fler arbetsplatser där
ute är en central åtgärd för 
att bryta efterblivenhetens 
onda cirkel. Men kpnkret? Nu 
senast i kommunstyrelsen 
gällde det Löddeköpingenr
man Adenco som vill flytta 
till Lund och expandera. Jo, 
vi har erbjudit dem plats ute i 
öster men de avböjde, svarade 
Gun Hellsvik (m) på vpks frå
ga. Varför har ni då inte redo
visat erbjudandet i handling
arna? Det behövs inte. Men 
vpk yrkade att sådan redovis
ning ska göras i fortsättningen 
och det gick de andra med på. 
Det underlättades av att gles
bygdsvänliga c bröt den bor
gerliga fronten. Däremot gick 
de andra inte med på kravet 
att det aktuella fallet med 
Adenco skulle skickas på åter
remiss. 

Vad händer vid Kattesund? 
Händelserna på kommunens 
informationsenhet vid Katte
sund, med turistbyrå, kom
muninformation och konsu
mentrådgivning, har väckt be
rättigat intresse, även i VB. 
Vad händer nu? 

Sven-Bertil Persson (vpk) 
har försökt få svar på det i 
kommunstyrelsen. Det kom 
inte ut så mycket, men led
ningen bekräftade morgontid
ningarnas uppgift. om att man 
hoppas få Staffan Holmquist 
från fritidsförvaltningen som 
chef. Det är dock bara en till
fällig lösning, året ut. 

Dessutom indrogs halva 
tjänsten som konsumentsek
reterare. ·. S och vpk menade 
att det fortfarande fanns be
hov av en hel tjänst (många 
ringe; och vill ha hjälp med 
dåliga köp, inte minst av gam
la bilar) och såg reduktionen 
som en personlig prickning av 
Krister Palmkvis.t för hans 
fackliga aktivitet. Nu är en 
halv assistenttjänst obesatt så 
det hade funnits budgetmässi
ga möjligheter att inte effek
tuera beslutet. Men den bor
gerliga majoriteten vidhåller 
att den halva tjänsten ska 
bort. 

Emellertid är uppsägning
en inte verkställd än. Det in
nebär att innan uppsägnings
tidens halvår är utgånget har 
det varit nytt kommunalval. 
Så mycket kan hända . än vid 
Kattesund. 
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Jan Myrdal 
till Lund! 
Folket i Bild/Kulturfront har i 
år förlagt sin riksstämma till 
Lu_nd lö~?agen den 23 april. 
Stammoforhandlingama förs på 
statsvetenskapliga institutio
nen, men de ca 75 delegaterna 
kommer också att synas runt 
om på stan säljandes tidningar! 
och hållandes appellmöten un-1 
der förmiddagen. 

Enligt välunderrättade källor 
heter valberedningens ord 
forandekandidat den här gången. 
Jan Myrdal. JM och Gun 
Kessle har från Paris låtit an- ' 
mäla sin ankomst till staden ' 
och förhoppningsvis får vi s~ 
JM hålla ett anförande på Mår- ' 
tenstorget om hälsan tillåter. ' 

. Den som till äventyrs 
mi~sar !M i torgvimlet, alter
nativt viii uppleva mer av JM 
bör bege sig till Pub Sp art~ 
k~ockan 20 samma kväll, där 
Fib/K avslutar stämman med en 
ovanlig kulturafton. 

JM kommer då att avlossa 
ett brandtal om kultursituati
onen i riket. Efter JM:s tal kl. 
21.00, följer 45 minute; ur 
s.~ud~oteaterns omskrivna upp
s~ttn!ng .av "Vysotskij ", och 
darpa bhr det sextiotalsdans 
och rock' n roll till T h e 
Delphis . Senare på kvällen kl. 
23, övergår Fib-festen i r~ck
klubben Åppåtåppa. 

Insläpp till Fib-festen kos
tar 40 kr. För det priset f år 
man även stanna kvar och be
vista Åppåtåppas utbud a v 
rockband. Insläppet till Fib-fe
sten börjar 20.00. 

storstadskonferens 
på lördag 
Som VB tidigare berättat 
finns det numera en organi
serad kontaktverksamhet mel
lan vpk:s tre storstadsdistrikt 
Stockholm, Göteborg och 
Skåne. Inom dess ram ordnas 
nu på lördag ett seminarium 
på Kvarnbyskolan i Malmö 
kring ett centralt storstads
problem, nämligen trafiken. 

l 0.30 inleder Ulla Henriks
son, Lund, om "Hur påverkas 
män.1iskor av trafiken?" en 
redogörelse för olika m'iljö
medicinska aspekter. 

13.30 talar Eie Herlitz 
Stockholm, under den lång~ 
men talande rubriken "Vi 
måste införa en ny teknik i 
kollektivtrafiken annars tar 
bilarna över helt". Gissnings
vis kommer det att handla en 
del om V AL och andra mo
derna, förarlösa system. 

16.00 svara så Johan Lönn
roth, nationalekonom från 
Göteborg, på frågan "Kan 
vpk :s trafikpolitik betalas?" 
Gissningsvis blir det anledning 
att ta upp 2 s-öringen igen. 

Konferensen som sådan in
leds kl l O och det ordnas 
hämtning från stationen i 
Malmö 9.30. Lunch och kaffe 
serveras till självkostnadspris 
och l 7 är det hela slut. Sko
lan har en fin trädgård med 
spännande omgivningar för 
bar'n att leka i. 

Det blir referat i nästa 
nummer men att delta själv 
är naturligtvis ett strå vassare. 

Tågaktioner 
Helgerna i maj ska räcka till 
mycket. Får vi föreslå två eve
nemang som kombinerar an
gelägen politik med möjlig
het att se natur och nya plat
ser, kanske tillsaq1man~ med 
andra familjemedlemmar. 

Lördag 7 maj gäller det 
järnvägen Malmö- Ystad. Om 
den har många vänliga ord 
sagts från politiskt håll men 
inget konkret har hänt och 
persontrafikens framtid är 
högst oviss. Så det behövs ett 
aktivt opinionsarbete. Därför 
ordnas ett möte i Ystad och 
så tar man tåget dit, med kor
ta appelltal i samband med 
uppehållen i Svedala, Skurup 
och Rydsgård . Kanske blir 

det också tillfälle till en järn
vägshistorisk orientering. 

En större räddningsaktion 
gäller diagonalbanan Karls
krona-Göteborg. Det blir 
tågresor till opinionsmöte i 
?öteborg den 28 maj, som 
aven ska behandla tågpoliti
ken i stort. 

Exaktare uppgifter om bå
da tågaktioner kommer i se
nare nummer. Men boka tid 
nu. 

Upphöjelse 
Som vikarierande personlig 
sekreterare åt Lars Werner 
har utsetts f distriktsombuds
m~nnen Göran Pegert, Mal
mo. 

Karin Blom 
Uardavägen D:85 
223 7l Lund 

Är vpk mot pendling? 
I VB nr 12 argumenterar Lar
sarna Borgström och Nilsson 
indirekt mot en tågtunnel un
?er sundet genom att angripa 
Iden att man därigenom skul
le underlätta för pendlarna. 
Vpk är emot pendling, anser 
de. 

Är det inte bilpendling vi 
ä:. emot? Vi kan ju knappast 
forneka faktiska förhållanden 
och börja moralisera mot dem 
som inte har bostaden nära 
arbetsplatsen. 

Men det finns ju andra skäl 
till att ha en tunnel. Sigfrid 
Bje:ninger i Tunnelgruppen 
sknver: 

"Tyvärr är de tekniska 
möjligheterna att i framtiden 
uppfylla de ökad kraven på . 
snabba, billiga, säkra och mil
j ö vänliga transporter otill
räckligt kända. Förvisso är bi
len ett effektivt, flexibelt 
transportmedel, men den har 
också nackdelar i form av 
olycksrisker, miljöpåverkan 
och energikrav. Det gäller där
för att komibinera bilen med 
andra transportmedel på ett 
sådant sätt att de totala nack
~elarna blir så små som möj
ligt och fördelarna så stora 
som möjligt. Kombinationen 
lokal biltransport-snabb kol
lektivtransport har franitiden 
för sig mycket mer än renod
lad biltransport." 

Den uppmärksammade 
vätgasdebatten fortsätter 
nästa nummer. Så håll ut! 

FH 

Vpk har APPELLMÖTE på Mår
tenstorget nu på lördag kl 11-
12, om barnomsorg pch annat. 

Den väpnade kampen i 
GUATEMALA 

Hur är situationen idag för den 
väpnade kampen i Guatemala? 
Hur ser gerillafronten URNG på 
fredsplanen för Centralamerika 
den s k Guatemalaplanen? På !ör: 
dag den 23.4 kan dessa och andra 
frågor ställas till en representant 
för URNG som besöker Lund. 
Platsen är Medeltidssalen i Fol
kets hus, kl 13.30. Arrangörer är 
stödkommitten för Centralameri
kas folk och Guatemalagrupperna 
i Sverige. Informationsmaterial 
böcker och hantverk kommer att 
finnas till försäljning. 

POSTTIDNING 

Amnesty-kampanj om 
Colombia 
Ett sorgligt latinamerikanskt 
mönster upprepas just nu i 
Colombia: 140 dödsskvadro
Il:er verkar i landet, opposi
tlonsm~n dödas på öppen ga
ta, Ja aven sådana vars enda 
"fel" är att de inte aktivt 
stöder armen. 

Amnesty har inlett en an
ge.lägen kampanj mot detta. 
NI kan ju börja med att ringa 
08-6631900 och skaffa deras 
rapport "Colombia de 
mänskliga rättigheterna 
kris" ( 64 sidor, 30 kr). 

SF-träffen 
uppskjuten 
Träffen mellan köpenhamnska 
sf:are och skånska vpk:are i 
Hvidovre den 7 maj har bli
vit uppskjuten. Skälet är na
turligtvis det ~ extra
valet nu imaj. Nytt datum 
senare i maj diskuteras. VB 
återkommer med besked. 

Den spontana tanken har 
fötts att fara över och hjälpa 
SF med ett valmöte i stället. 
Vi återkommer om det också. 

KONFUCIUS 
Förra .veckans Konfuciuscitat pli 
forstasidan .. lyder i översättni ng: 
t:-v naturen ar manniskorna nästan 
!•ka. Det är deras l~verne som skil
Jer dem lit. (Jfr raderna i "Arbe
tets Söner: "Icke naturen hård
hant har dragit, gränsar som skilja 
fattig och rik." Sätt anm.) 

VPK IF. Lö 23.4 kl 16-18: vid 
tjänlig väderlek utomhusträning. 
BLASORKESTERN. Sö 24.4 kl 
17.45 damorkestern, 18.45 stora. 
Rep av förstamaj repertoar , gäst
spelare välkomna. Avbrott för 
pr()vlyssning av inspelningen. An
mal er för 1 maj om ni inte blivit 
kontaktade. 

lii=..l 
Kompol träffas må 25.4 kl 19.30 
på vpk-lokalen. Beredning av full
mäktige. 

~l 
Detta nummer gjordes av Gunnar 
Sandin och Lasse Svensson. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin, tel 135899. 
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