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Rutinerad politiker 
ser nyå möjligheter 
-Det ska bli spännande och · 
kul att komma tillbaka till 
kommunfullmäktige, säger 
Sven-Bertil Persson, 45 år och 
tredje namn på v:s fullmäk
tigelista. Kommunfullmäk
tiges roll har förändrats de 
senaste åren. Ansvaret fiir 
verksamheten ligger nu ute i 
nämnderna medan fullmäk
iges ,ansvar är mer över-
gripånde. · 

Sven-Bertil är nyfiken på hur dc.n 
nya ordningen fungerar. 

-På "min" tid tog fullm äktiges 
sammanträden aldrig slut på 
kvällarna. Och man ställde aldrig 
in några sammanträden, påminner 
han . En del av den debatt som 
tidigare fördes i fullmäktige förs 
nu i nämnderna. Men då blir det 
annorlunda eftersom m an är 
närmare den konkreta verksam
heten. Det är positivtmen det finns 
också risker. En risk är att det är 
svårare att se skillnaderna mellan 
de politiska partierna. Fullmäktige 
ger större möjligheter att klargöra 
dc ideologiska skillnaderna. 

- Men detta är gissningar. Det 
ska bl i spärman de att se. 

Rutin på barn och 
kommunala handlingar 
Sven-Bertil Persson har varit med 
länge. Hansatt i v pk Lunds styrelse 
1975, kom in i fullmäktige 1976 
där han stannade till 1989. Under 
tiden satt han i kommunstyrelsen 
som suppleant 1979-85 ochdärefter 
som ordinarie till-88 . Efter det tog 
han plats i socialnämnden som vice 
ordförande underderöd-gröna åren 
88-91. Sen blev det fastighets
nämnden i två år och sedan i höstas 
är han tillbaka i socialnämnden. 
Han är också engagerad i distriktet. 
I valrörelsen 1988 var han valom
budsman och sedan förra året sitter 
han i distriktsstyrelsen. 

-Jag tror att jag kan bidra med 
något, sägerhansomsvarpå varför 
han nu ställer upp igen. Han syftar 
inte bara på den politiska erfa-

Detta VB-nummer skickas till 
vänsterpartiets medlemmar i 
hela Skåne. Du som vill pre
numerera på varje nummer, 
se baksidan! 

renheten. Han tänker också på sina 
13 år som förskollärare och på 
erfarenheterna med sina egna barn. 

Sven-Bertil bor i Solbyn i Dal by 
tillsammans med Barbro Bchrc som 
är aktiv i miljöpartiet. Småbarnen 
är 2,5 och nästan 4 år och Barbros 
äldste pojke är 12. 

- Det är en ny erfarenhet att vara 
småbarnsförälder, säger han. Det 
är en bra kunskap tillsammans med 
det andra. J ag har heltidsarbete som 
förskollärare och sen är det heltid 
med tre barn. Men jag tror att jag 
ska hinna med för jag har en viss 
rutin på att läs a kommunala 
handlingar. 

Decentraliserade 
nedskärningar 
-Dcmokratifrågor och soc iala 
fTilgor är viktigast för vänsterpartiet 
attdriva i valrörelsen, tycker Sven
Bertil. Decentraliseratansvar är bra 
för det leder till höjd kunsk apsnivå 
ho s dem som jobbar. Folk får 
möjlighet att visa att dc är kapabla 
alt ta ansvar. Men det m &s tc 
utvecklas till samarbete mellan 
olika stmlcn. Jag ser det p& mitt 
dagis där vi fiir första gången haft 
eget resultatansvar i åt. Enheten är 
för liten för att ekonomin ska bli 
effektiv. Risken är att ekonomin 
blir viktigare än verksamheten . 
Barnstugorna ska vara barnstugor 
och inte resultatenheter. Men man 
bör bygga vidare på den här 
modellen och inte på dc IMsa~ 
privatiscringar som är på gång nu 
från borgerligt håll där dc olika 
daghemmen ska konkurrera om 
barnen. Politikerna får inte släppa 
ansvaret, framhåller Sven-Bertil. 
Ett politiskt organ ska garantera en 
demokratisk decentralisering. 

Det är uppenbart att borgarna 
har gjort sina största nedskärningar 
på det sociala området dc senaste 
åren. I många stycken har det gått 
över gränsen för det acceptabla. 
Men det syns inte så tydligt 
eftersom det är personalen på 
barnstugornaoch rektorsområdena 
som beslutar var nedskärningarna 
ska göras. Vänsterpartiet borde 
inför valet samla ihop de decen
traliserade försämringarna och visa 
upp dem . 

V mer offensivt 
Vänsterpartiet har blivit försiktiga 
i att driv a krav som vi inte till fullo 
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VÄNSTERNS FÖRSTA 

DEMONSTRATION 

19 RÖDA KAPELLET 20 ÅR 94 
11 -16 Öppet hus i Stadshallen. Servering 

12 -13.30 Picknick i Bjärredsparken (parken bakom stationen) 

13.30 Samling Clemenstorget 

14.00 Avmarsch 

14.30 Möte Stortorget. Johan Lönnroth, vice partiordf. (v), talar 

Den stora första maj-demonstrationen 
När vänsterpartiet för första 
gången demonstrerade första maj 
år I 97 4 trädde det in på ett område 
som var fullt av ideologiska, 
strategiska och taktiska ideer och 
motsättningar. Antiimperialistiska 
demonstrationervarvanliga i Lund 
redan när jag flyttade hit 1969. De 
hade förekommit i åratal. Somliga 
hade vunnit stor publicitet som 
demonstrationen mot värnplikt, 
ockupationen av domkyrkahuset 
på Kiliansgatan, Båstadsdcmonst
rationcn (som visserligen inteägde 
rum i Lund) m n. Det fanns en 
mängd taktiska och strategiska 
principer om demonstrationernas 
utformning. Exempelvis fick inga 
röda fanor förekomma i FNL
gruppcrnas frontdcmonstrationcr. 
På första maj brukade man 
demonstrera i Röd Front., ibland i 
Lund, ibland i Malmö. Dc domi-

nde organisationerna bakom Röd 
Front var gamla Clarte, KFML
SKP, DFFG och på 70-ta1et AB 
Kulturfront 

Enad vänsterdemonstration 
Nu skulle alltså VPK in i geting
boet. Själv hade jag valts att 
förhand.la för Lunds FNL-grupp, 
på den u den en större organisation 
än VPK, större än alla de andra 
organisationerna för resten. VPK 
företräddes vid de första förhand
lingsmötena av Gunnar Sandiil. 
FNL-gruppens mål var en enad 
vänstcrdemonstration. Vi hävdade 
att vi kunde demonstrera endast 
underden förutsättrtingcneftersom 
vi bland våra medlemmar hade 
folk från både VPK och KFML. 

Röd Front som officiellt inte 
v ar parti bunden, ville demonstrera 
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Tvärpolitiskt initiativ för Bosnien 
Under några dagar i mars samlades kvinnor från flera olika 
partier i Stockholm för att diskutera och planera hur vi i 
Sverige kan stödja de kvinnor och män som arbetar f'iir att 
bygga upp ett civilt nätverk fiir demokrati. 

8 kvinnor, såväl från Bosnicn som 
från Serbien, Slovenien, Makc 
donicn och Kroaticn var inbjudna. 
Dc kom från olika organisation~:r . 
kvinnocentra, sjukhus och frL'(k 
organisationer. 

Gränser före demokrati 
En av de mest kända kvinnnm~ 
var Borka Paviccvic f.d. c:hd !Pr 
dramatiska teatern i R.:l g r>~ J. 
Borkavar en av mänga talar L' ' u..l 
det öppna mötet i riksdaphu , ,· t 
där jag deltog. Hon var ock ~~ l' n 
av dem som tydligast hc~krn 
rädslan förkonsekvenserna a,· (kt 
nu v ar ande sättet att lösa prohkrn.:n 
i forna Jugoslavien. naml•g l· n 
genom att "först tänka p~ ~t :l t ,· n 
(gränser, o mr. m. m .) Ol'h dardtL' r 
på demokratin". Hon m.:n.11k alt 

d.:t tir ocrhört viktigt att skapa 
L·ivila grupper och folkrörelser för 
al! värna om det civila tänkesättet 
~om motkraft till det militära. 

Stl(l;ma organisationer är grund
bt: r:ande inslag i demokratise
Ti n!!<=ll av Halkan. Det är genom 
au ' Ur k a mänskliga relationer för 
p<>l 1t isk demokrati grunden läggs. 

Sn·nska traditioner 
-ett stöd 
Vi i Sverige kan vara ett stöd för 
dL· grupper som arbetar i forna 
Jugosl avien . Vi har av tradition en 
tH >g grad av förening sverksamhet 
od1 stor erfa renhet av demokra
tl' ka n:itverk. Detta är sj älva 
u t !! ~ng spunkten för TIB (Tväqxl
h tl\ l..t init ia tiv fiirBo snien). Mötet 
1 St(ll:kholm var ett säl! a tt ge 

YANSTERNS F0RSTA v•wltl••l tO•ItA VÄNSTERNS FÖRSTA 

MAJMAJ-MAJ 
DEMONS1RATION DI.ONI1.&110N DEMONSTRATION 

Den första stora ... 
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för yttrande- och tryckfrih.:t meJ 
Folket i Bild-Kulturfront ~om 
ledande organisation. l h:U.grun 
den fanns IB-rättcg~ngcn <Kh 
fängslandet av Guillou o~h Rr att 
VPK skulle dcmonstrer a f n r 
Arbetarpolitik-Socialism och ' d k 

' att solidaritetsorgani sationl· rna 
skulle medverka i dcra.~ d,·nllm 
stration. 

Två huvudkolonner 
Vi sökte samlande lösningar . Ti ll 
slut, efter många förhandl ing, . 
ångar, förelåg ett par altcmat•" . 
De förutsatte båda att dcmon~tr:• · 
tianståget delades i td stora 
huvudkolonner, med en t i lir är kl i g t 
stor lucka mellan sig för att 
markera oberoendet. En! igt det ena 
förslaget skulle en paroll fi ir 
yttrande- och tryckfrihet g& först. 
Enligt det andra Arbetarpolitik
Socialism. Många organisationer 
var företrädda vid förhandlingarna . 
FIB representerades av Peter 
Larsson. 

Gunnar Sandin fick det hett om 
öronen. VPK:s partidemonstration 
sägs med misstänksamhet. Det var 
fronter som gällde. Förhandlings
onen var tidvis frän. I slutskedet 
tog Lars Bengtsson över för VPK:s 
räkning . En sak som irriterade var 
att VPK behövde kontakta sin 
partisekreterare för att få dcmonst
trationsuppläggningen godkänd. 

Jag hade som företrädare för 
FNL-gruppcnocksåproblem. Mitt 
mål var en enad demonstration, 
och det trodde jag mig ha majoritet 
för i FNL-gruppcn. Men i Stock
holm var man helt inriktad på att 
demonstreramed FIB-Kulmrfront. 

l \lu t,k.:dct- 25 april eller så, den 
b ila vintern hade övergått i grön 
\'.\r. tjogtals förhandlingstimmar 
ha d<' gått - hade en ult imativ 
situation uppstått . Om inte kolon
n,·n m.:d Yttrandefrihet- demo
~ ra tt fick gäförstkundedct inte bli 
n~fon enad demonstration . 

Lars Bengtsson ringde mig och 
m.:dd.:ladc att VPK inte kunde gå 
med på detta. FNL-gruppen 
kall ade till medlemsmöte med kort 
" ars c l. Medlemmarn a fick ta 
st :i llning till om vi skulle avstå 
fr ån att demonstrera som organisa 
dkr om vi skulle gå med FIR
Kulturfront. Efter en lång debatt 
ri>stade vi. En knapp majoritet 
röstade för att vi skulle delta i 
demon strationen för yttrande-och 
tryckfrihet. 

Demonstration med FIB/ 
Kulturfront 
Så blev det också. Jag var själv 
huvudtalare för Vietnam och 
antiimpcrialismen. Vår demonst
ration varstörre än VPK:s. Det var 
en på mfulga sätt påfrestande vår. 
Den följdes av den uppslitande 
strid om supermaktsteorin inom 
DFFG som ledde till FNL-rörd
scns söndcrfa111975. 

Jag måste här påpeka att jag 
skrivit denna lilla redovisning helt 
på grundval av mitt bristfälliga 
minne och utan att forsk a i dc 
dokument som finns . Mitt syfte är 
att påminna om hur annorlunda 
det politiska livet i Lund var på 
den tiden för tjugo år sedan. Det 
finns m 11nga som kan korrigera 
praktiskttaget allt jag har påstått 
för vi var många som var med och 
som ännu finn'S kvar på olika håll 
här i stan. 

Gunnar Stensson 

företräd are för detta synsätt en 
framskjuten position och samtidigt 
ge intresserade i Sverige möjlighet 
att ta del av deras erfarenheter. 
Förutom det öppna mötet i Riks
dagshuset där jag deltog var det ett 
omfattande program för dc in
bjudna gästerna där dc bl.a. fick 
möta mänga vi ktiga politiker. 
Konheta planer på hur stiidct från 
Sverige kan utfornla5 di skuterades 
vid ett speciellt möte för enbart 
kvinnor p !l All a K vinnors Hus. 

Jag deltog också i ett seminarium 
kring ESKs uppdrag och möjlig
heter i forna Jugoslavien. Koor
dinator var Ev a Zetterberg och 
inledare Lech Marck Shi binski, 
ordf. för 1l1c Blue Forum ESKs 
"mänskliga dimension". 

ESKs roll 
För närvarande är ESKs invol
vering begränsad till kontroll av 
att s<mktioncr föl js. Man har tcrun 
av observatörer och tullpersonal i 

För knappt sex år sedan gav Olle 
Svenning tillsammans med Jan 
Olsson ut en bok som hängivet 
propagerade för ett ED-medlem
skap från elt slags vänsterpcrspck
tiv. FörEU-vänner inom det fack
liga och vänsterpolitiska etablisse
manget har denna bok tjänat som 
ideologisk legitimation. 

Idag harOlle Svennings visioner 
omen väns.tems blomstrande fram
tid i ett gränslöst Europagått i ha.~. 

Europa har blivit ett offer för 
marknadens brutalitetoch avhuma
nisering konstaterar han på Afton
bladets kultursida den 11 mars : 
"Det Europa jag trodde på finns 
inte mer". 

"Täcknamnet är flexibilitet F o/k 
ska kunna anställas och sparkas 
lite hur som helst , fack et ska 
morUer as ned, kortlidsanställning
ar expanderar, arbetet ska med 
marknadens metoder prissällas så 
lågt all det blir lönsamt för företaget 
ocholönsamtför /örUagaren . EU:s 
löfte om koncernfackligt samarbete 
och fabriksråd visade sig vara utan 
värde. Kraven har reducerats till 
'räll all göra frivilliga överens
kommelser'. Frivilligheten exis
terar inte i det Europa där arbets
givarmakten är näst irUill gränslös 
och facket i sönderfall." 

"Den härskande, alltmer socialt 
förödande kapitalismen" , inom EU 
har fått Olle Svenning att börja 
ändra uppfattning. Han konstaterar: 
"Vi somargumerUerade för svenskt 
EV-medlemskap kan inte med 
trovärdighet ~nvisa till förekoms 
ten av ell vänsterns Europa . 

Della Europa existerar inte, kan 
inte ens skönjas." 

(Kritiska Europa f akta nr 31/94) 

länderna runtomkring. Dessa team 
får endast observera och rappor
tera, ej intervenera. Förhoppningen 
är a tt kunna återuppta ESKs 
uppdrag i forna Jugoslavien och 
vid seminariet betonades vikten 
av att sådan uppdrag i större 
utsträckning sköts av civilexperter 
(lärare, socialarbetare, advokater 
m. fl.) och ej enbart av diplomater. 
Det starkaste intrycket på mig 
under seminariet gjorde Vera 
Tactic frän Ada AntiWarCenter 
(Vojvodina) som berättade hur hon 
tillsammans med några få med
arbetare lyckats hjälpa tusentals 
unga män från krigstjänst. De 
hjälper även desertörer så att de 
ska slippa repressalier/krigsrätt. 
Gruppen har dessutom hjälpt 
många flyktingar över gränsen till 
Ungern via den "gröna gränsen". 
Allt detta gör dc under fruktans 
värt svåra och farliga förhållanden. 

Ulla Browne 

Rutinerad poiitiker ... 
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kan finan siera, tycker Sven-H erul. 
Det kan vara en reaktion p& dc tre 
åren vi regerade till samm ans med 
s och mp . Det krävde så mycket 
kraft att regera. Det är också svår t 
att ställa om till opposi lionsparti 
igen. Samtidigt är den ekonomiska 
sitw ttioncn sådan att det inte är sä 
mycket att spela pl\ . Men det är en 
ri sk att man blir för mycket ett parti 
som tittar p 11 ekonomin i första 
hand och innch 1111ct i andra hand. 
Kanske borde vi varit lite mer på 
offensiven . Det spegl ar sig i 
fullmäktigedebatten också . 

-Om det varit 300.000 människor 
arbetslösa för l O är sedan så skulle 
partiet i alla sammanhang pratat 
om detoch kommit med förslag till 
konstruktiva åtgärder. Det känns 
lite luddigt på den nivån, tycker 
han. Men inte på den kommunala. 
Jag skulle inte för övrigt inte klara 
att lägga av och vänsterpartiet är 
det bästa alternativet. 

Som så många andra i vän
sterpartiet i Lund är Sven-Bertil 
tveksam till partiledningen. · 

ANNONS 

Baka en kaka 
-vinn en resa! 
Nu är det dags att baka kakor till 
årets förstamajkafe! 

Kakor kan lämnas från kJ Il i 
stadshallen. Om du inte kan då, 
kan du lämna dem i förväg till 
Agneta Graner, Ejdervägen l U, 
tel13 79 71 eller till Anna-Stina 
Löwen, Gråsparvsvägen 170, te! 
14 38 05. 

Alla som lämnar kakor deltar 
i vårt lotteri , där du kan vinna en 
resa! 



Från 
Täppan 

Kvinnokamp på 90-talet 
Egentligen finns det inte mycket 
att skriva om naturen. Det är sam
magamla vårsom återkommermed 
ljusare morgnar som gör att man 
sätter på fel radioprogram när man 
vaknar, fåglar som hävdar revir 
och rapporter om v år! ökar och snö
droppar som visar sig i markerna, 
men som efter ett tag slokar när 
kölden kommer åter. 

Där är alla dessa trista artiklar 
om hur man ska ta bort mossa ur 
gräset (och så någon som påpekar 
att lite mossa skadar inte). Potatisar 
som gror i dunkla källarvalv, jord
klumpar som ska slås sönder innan 
aprils torka kommer, rosor som 
ska klippas när björkarna fär mus
öron osv. 

Inget nytt under himlen med 
andra ord. Å andra sidan är ju all
ting nytt på individplanct. Ingen 
växt ser exakt lika ut frän det ena 
året till det andra, en gammal dagg
mask harersatts en avkomling som 
avvikcrnftgot frän sin föregftngare, 
koltrastens unge är måhända något 
svartare än sin mamma och pappa, 
redskapslådan har ruttnat ännu mer. 
Själv börjar man alltmer likna en 
kringstrykande katt med dåligt 
vårdad päls. 

Min vän, stadsparkskatten Sim, 
blev nyligen avrättad av kommu
nens kattjägare för att han sökte 
sällskap och värme inne i Höge
vallsbadel~ entre. Det är tur att jag 
f ort f ar ande ser u t som en män ni ska, 
för jag besöker ju själv ofta badet 
,som ligger mitt emot den vilda 
odlingslott( e j kommunal t regi stre-

Hur strategin för kvinnokampen 
de närmaste åren skulle J...'llnna se 
ut diskuterades vid ett möte tisdag 
kväll (19/4) i Lund i ABFs och 
Svenska K vinnors Vänsterför
bunds regi. Förbundsordföranden 
i SKV, Aase Bang, berättade först 
lite om förbundets historia. I år är 
det 80 år sedan några kvinnor, bl a 
Elin Wägner, läkarna Karolina 
Widerberg och Ada Nilsson. 
bildade Föreningen Frisinnade 
Kvinnor under parollen: Mot 
krigspsykos, för demokrati och 
kvinnors likställdhet. År 1931 
ändrades namnet till Svenska 
Kvinnors Vänsterförbund och 
redan 1946 anslöts SKV till KDV 
(Kvinnornas Demokratiska 
Världsförbund), WIDF (W omen 's 
International Demoeratic Federa
tion). KDV har konsultativ status 
hos FNs ekonomiska och sociala 
råd, samt hos Unesco, en status 
som ger rätt att yttra sig vid 
sammanträden och att framlägga 
egna förslag. 

Måltavla på ryggen 
Aase Bang berättade ock s ä om en 
stor internationell kongress i Paris 
som hållits nyligen där kvinnor 
från 70 olika länder deltog och 
representerade 83 olika organisa
tioner. K vinnor frän Algeriet talade 
om att kvinnor som inte bär slöja • 
riskerar livet och kvinnor inom 
organisationen har protesterat 
genom att måla en stor rund 
mältavla på sin rygg. Israeliska 

kvinnor berättade att det fanns en 
hel del israeliska soldater som 
vägrade att på order skjuta barn. 
Belgrad-kvinnor demonstrerar helt 
klädda i svart som protest mot 
kriget och blir bespottade som 
förrädare. Två irakiska kvinnor 
från olika organ isationer var oense 
om det mesta, men v ar överens om 
att västvärldens blockad måste 
upphöra. 123.000 barn hade dött 
pft grund av brist pii mat och 
medicin. 

EG-biinder importerar 
strutsar 
Allmänt var de europeiska kvin
norna negativa till EU och dc 
grekiska kvinnorna klagade över 
skillnaderna i välfärd mellan 
Grekland och Frankrike/Tvskland. 
De franska delegaterna or~Jadc sig 
för militär upprustning och dc 
holländska påstod att medlern
skapet i EG skapat fattigdorn i 
Holland . Bönderna är förtvivlade 
för att dc enligt EG-dircktiv måst 
döda ett stort antal av sina kor. Nu 
finns det bönder som importerar 
strutsar för äggens skull. 

Zaida Hagman frän Göteborg 
tog fram om delen där S K V och 
andra intresserade kvinnor kunde 
göra en insats. Efter att ha besökt 
ett Oyktinglägcr utanför Göteborg, 
ett läger under all kritik. som hon 
genom kontakt med Invandrar
verket fick stängt, upptäckte hon 
hur isolerade speciellt kvinnorna 
var. Hon föreslog att särskilda 

ansträngningar görs för att över
brygga främlingskapet, det kan 
räcka med att besöka förläggningar 
och försöka få kontakt med 
kvinnorna. 

Fria aborten hotad i öst 
Ett annat område är hotet mot fri 
abort. I USA drar sig inte abort
motständarna för att döda läkare 
och bränna ner mottagningar. I 
Frankrike har våldet också ökat, 
men mord förekornmer än så länge 
inte. I Sovjet och tidigare Östtysk
land har lagarna skärpts avsevärt. 
I Litauen däremot kan man inte 
ens nämna ordet abort, där behöver 
många barn födas för att motverka 
den stora ryska befolkningen. 
Zaida Hagman förordade skärpt 
vaksamhet inför ev. abortmotstilnd 
här i Sverige. Över huvudtaget 
måste våldet mot kvinnor mot
arbetas. 

Huvudfrftgan idag bördock vara 
arbetstiden, 6-timmarsdag för alla. / 
Redan 1972 bildades inom SK V 
en arbetsgrupp för att propagera 
för 6-timmarsdagen.Många fack
föreningar har 6-tirnrnarsdagen p ä 
sitt program- närdet blir lämpligt 
att genomföra. 

Till sist gjordes reklam för 
kvinnakonferensen NORDISKT 
FORUM I ÅBO den 1-6 augusti 
1944. Den som vill veta mer om 
konferensen. SKV och den lilla 
bok om "att vara negativ till EU" 
som går att köpa, ring Astrida 
Svensson, 046-20 08 22. 

Ingegerd Wedin 

rad) som är min. 
Grannen. som är mycket gam

mal, har inte synts på länge. kanske 
vågar han inte längre ta sig över 
järnvägsspåret. SJ verkar ha skärpt 

Kistor på tapeten hos PRO 
bevakningen. Ursprungligen f ann s PRO-Skånes årsmöte i onsdags på 
det kanskeåtta odlare utmed utmed Star Hotel inleddes med drag
dcnnajärnvägsrcmsa, vilka måste spelsmusik och gitarrspel av Stora 
ha haft till:'ltclsc att ta sig över Bullret från Veberöd. 
spåren, eftersom det inte finns nå- Riksförbundets ordförande Lars 
gon grind till angränsande koloni- Sandbergtogupp förslagsomPRO 
område. Men det privilegiet har var kritiskt mot, som exempelvis 
väl glömts bort. Snart är man kan- detta att kommunerna ställer krav 
ske den siste friodlaren i stan, jag- pålokalaföreningarförattfåbidrag 
ad av myndigheterna såsom va- skall de överta delar av hern
rande en trafikfara, fast i själva tjänstens arbetsuppgifter. Han an
verket den största risken ligger i att såg att man ej fick gå med på detta, 
bli offer för en stressad bilist på dc därför det skulle få till resultat att 
gator man spatserar på, fram till en del hemtjänstpersonal blev fri
järnvägsspåren. ställd i dessa arbetslöshetstider 

Som friodlare har man en viss vilket är störande, sa han. Kom
social funktion att fylla i och med munernas tanke är genom detta att 
att man tar den första stöten när dc sparapengargenomdennafrivilliga 
s.k . ogräsen anfaller fränjärn vägs- insats av pensionärsarbete inom 
banken. Sambon har dock börjat äldrevården. Pensionärernas insats 
klaga på att ett och annat kirskål skall i så fall vara endast ett kom
sökt sig in i hennes välansade ra hat- ·..,:.p_le~m~e-nt_o::-c_h-::-'eJ:.... n_a...:' g~o_t_ann~_a_t._""'!"'..,. 
ter. Hos mig är det tvärtom så att Men fortfarande är man ju 
man får vara glad om en och annan socialt kodad att bekämpa ogräs 
perenn lyckats beblanda sig med ·och jag blir alldeles matt när j~g 
kirskålen. tänker på vad som _väntar Illlg. 

Jag har snappat upp att vissa Tillvidare kraffsar Jag bara hte 
växtsort, som t ex kirskål och den runt lrulturväxterna, klämmer på 
av fjärilar älskade brännässlan. en grankotte, betraktar en humla, 
livnär sig på luftföroreningar och rör vid kryddväxter. fryser lite. 
därför ökar i antal. Sett i det per- Tröttnar på det hela och ger mig 
spcktivet bidrar mittområde till att över till badet, till bastu och 
ge lundaborna en friskare luft. simhopp. 

Finn 

tjänsten ej beror på att älore blir 
friskare, utan orsaken är den att 
taxorna för hemtjänsten blivit hög
re. Detta får till följd att pensionä
rerna ej har råd att efterfråga vård. 

En del motioner väckte uppmärk
samhet. Så var det med den som 
Falsterboföreningen föreslog fri
tidsutskottet att verka för golf
sporten. Det väckte blandade käns
lor hos årsmötesdeltagarna, där 
särkilt de kvinnliga ombuden rea
gerade och ansåg detta som ett 
direktörsnöj e. 

En annan motion handlade om 
hur man skulle förbilliga begrav
ningskostnaderna. För att komma 
till rätta med detta skulle Fonus i 
Lund kontaktas, och om ej detta 
skulle lyckas var man beredd att 
starta eget. 

En tredje motion tog upp vissa 
svårigheter när det gällde grupp
liv för medlemmarna i Folksarn. 
Denna försäkring var kopplad till 
medlemsskapet och då en medlem 
lämnade förbundet uppstod svårig-. 
heter att avregistrera före detta 
medlemmar. 

PRO visar sig vara en förening 
på frammarsch och har passerat 
40 000 medlemmar under verk
samhetsåret. 

Göte Bergström 
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Information från Vänsterpartiets 
distriktsexpedition: 

I seminariefrågan 
Gamla seminariet bredvid Ja,a · 
rettsbyggnaden är vid det hiir la l!.: l 
ett uttjatat ämne, men lite finn' val 
att till ägga. 

Då vill jag börja med att si1p 
emot dc som hävdar att dt:l ar .:11 
vackert hus, som på något siill skull.: 
var svårt all missa p!! grund av ~m 
allmänna skönhet. För mig ser lkl 
ut som vilken annan gamma l 
folkskola som helst, lite tungt tx:h 
åbäkigt. Men det är en sak . LA·t 
avgörande är all den utstdlnm!! 
byggnaden ändå har, blev rachbll 
sänkt och saboterad av grannen 
lasarcllsblockct. När d.:t byggd.:' 
som det gjordes marginali~.:r ad•·' 
scminariebyggnadcn, och i VI-' 

mening föll domen över det r.:d.m 
då. 

Men sen är det en annan sak au 
det är en gedigen byggnad och att 
en rivning skulle vara .:n kapital · 
förstöring. När landsting.:! nu vill 
riva den tyder det hell enkelt p~ all 

landstinget har för mycket p.:ngar 
på fickan och drivs av en missr iktad 
uppfattning om behovet av mod.:r · 
nitet. Det torde nu vara val kant all 
dc byggnader som nu byggs int•· i 
kvalitet kan matcha äldre bygg · 
nadcr, t.cx . dc från början av ]l)()() . 

talet. Det är lätt att inse all Gamla 
Seminariet inte lämpar sig som 
barnmedicinskt centrum, men d.:t 
har tydligt påv isats all ett nytt s~dant 
får pl aL~ bredvid, med god anslut
ning till blocket. Huset lämpar s1g 
däremot för ett ston alllal andra 
saker: administration, utbildning. 
rehabilitering etc. Gamla lasaretts
området har nu på ett föredömligt 
sä ll rcst:lurcraLo; för univcrsi te t s 
räkning och åtcranv~ds allts!!. Det 
skulle kunna gå prcc1s l1ka bra med 
Gamla seminariet. Men landstmgs
rådcn villhcllrehamodcrntsmäck. 
·Lands tinget har tydligen förmycket 
pengar all röra sig med, och 1 
enlighet med detta skulle jag.v ilj a 
föreslå en sänkning av landstmgs
skattcn. 

Lucifer 

Förstamajfirandet 
Helsingborg 
Möte på Gustav Adolfs torg kll2. 
Tal av Mikael Persson, KatjaRajala 
och Jessica Alfredsson. Uppträdan
den av bl a Niklas Svensson, Teater 
Upp Å Ner och Gatuteater-grup
pen. Musik: Röda Kapellet. 

Lund 
Samling för demonstration på 
Clcmcnstorget k113.30.Avmarsch 
kl 14. Ankomst till Stortorget kl 
14.30. Tal av Johan Lönnroth. 
Musik: Röda Kapellet. Öppethus i 
stadshallen 11-16, picknick i 
Bjarredsparken 12-13.30. 

Malmö 
Samling för demonstration på 
Möllevångstorget kl Il med tal av 
Stcn Lundström. A v marsch 11.50. 
Ankomst till Slottsparken 12.40. 
Tal av Kerstin Håkansson-Sundin, 
Johan Lönnroth, Elisabeth Hell
man och Jenny Jederlund. Musik: 
Röda Kapellet. Från ca 14.30 
musikfest i Slottsparken med Åtta 
Bier Ti Min Far, X21 (Bombyces), 
Johan Johansson och Anastastia. 
Musikfesten pågår till ca 18.30. 

Simrishamn 
Möte kl l 7 på Hamn plan. Tal av 
Jenny Jederlund.Musik: Röda 
Kapellet. 

Sjöbo 
Möte kl l O vid campingplatsen, 
Sjöbo Ora. Tal av bl a Johan 
Lönnroth. Musik: Röda Kapellet 
Minor. 

Trelleborg 
Möte kl 9.30 på OlofPaJmes plats. 
Tal av Rolf L Nilson och Mats 
Åstrand. Musik: Röda Kapellet. 

Nordisk 
vänsterkvinnoträff 
blir det i Åbo den l -6 augusti-94. 
Seminarier, debatter och kultur
aktiviteterutlovas. Huvudtemat blir 
sex timmars arbetsdag. Träffen är 
en del i ett större arrangemang: 
Nordiskt Forum. Hör av er till 
distriktsexpeditionen om ni vill veta 
mer. Tel 040-192787. 

Valrörelsen 
är på väg att rulla igång. ~land 
annat bjuder många skolor m de 
politiska partierna. till presenta
tioner. Vänsterpartlster och Ung 

Vänstrare som får sådana inbjud
ningar är välkomna att höra av sig 
till valombudsman Olof Norborg 
på distriktsexpeditionen 040-
192787. Han kan dels för det mesta 
ordna fram informatörer om ni 
själva inte kan ta en presentation 
och i vilket fall alltid bistå med 
underlag till presentationer. 

Vänsterungdomslista 
kan det bli i höstens val gemensam 
för de fyra skånska riksdagsval
kretsarna. Ung Vänster Skånes 
distriktsstyrelse har lagt ett förslag 
till en sådan. A v denna anledning 
har partidistriktet kallat till extra 
valkonferenser för att ev fastställa 
en sådan. Dessa konferenser kom
mer att genomföras måndagen den 
16 maj kl l 9 på vänsterpartilokal
erna i Lund (för organisationerna i 
Malmöhus läns södra valkrets) och 
Hässleholm (för organisationerna 
i Kristianstads län) samt tisdagen 
den 17 maj kl 19 på vänsterparti
lokalen i Helsingborg (för organi
sationerna i Malmöhus läns norra 
valkrets). 

Sommarläger vid 
Hjärtasjön den 23-31/7 
Nu är det dags att anmäla sig till 
sommarlägret. Det är nu 17:e året 
vid Hjärtasjön. Vi bor i tält, lagar 
mat, skular och i nödfall övernattar 
i Hjärtasjötorpet 

Som vanligt blir det mycket av
koppling. Bad, brasaftnar, _Padd
ling, fiske och spännande dlsku.s
sioner. Förmiddagarna går åt ull 
politiska diskussioner, resten av 
dagarna till avkoppling. Matlag
ning, barnpassning och annat sköts 
av alla gemensamt. Förra året var 
vi rekordmånga! K vällarna brukar 
vi avnjuta vid lägerelden med en 
eller annan diskussion och sång. 

Ni som vill hjälpa till med att 
gör~ ett sång~äfte: skicka in.~ånget 
till Orjan- slåekadem tlll Vanster
partiet Malmö, .Nobelvägen 51, 
214 33 Malmö. Ar det någon som 
har texten till lägervisan - slåeka 
den! 

Priset var förra året 80 kr/dag 
och vuxen, 40 kr/dag för barn och 
det kommer troligen att ligga på 
samma nivå i år också. Sista 
anmälningsdag är den 31 maj. 
Anmäl er genom att skriva eller 
ringa till Vänsterpartiet Malmö, 
adress: se ovan, te! 040-966467. 
Ange namn på samtliga lägerdel
tagare du anmäler samt ålder på 
barn. 

Vänstern på torget 
Vänsterpartiet har appellmöte på 
Mårtenstorget nu pä lördag kl. 11-
12. Riksdagsledamot Rolf L. Nll
son talar, bl. a. om yttrandefriheten 
på arbetsplatserna (aktualisera t av 
Väröbackafallet), om varvsstödet 
(han sitter i näringsutskottet) och 
om läget i Israel/Palestina (som 
hannyss har besökt). Röda Kapellet 
spelar ur sin förstamajrcpcrtoar . 

Michael Geuckler 
är trafikplanerare i Wcstfalen. Han 
är också tägvän, Sverigevän och 
svensktal ande. 

Mändag 25.4 kl. 19 kommer 
h:mtill Medeltidssalen p!i Folkets 
hus och t~lar under rubriken 

Sverige, Tyskland 
och EU 

Trafik & politik 
Han kommer att behandla dc 
fysiska förbindelserna. mell an 
Kontinenten och Skandmav1cn, 
hurplanerna ser ut, inklusive EU :s 
tänk:mdc, vilka motsättningarsom 
finns. Men han berör också den 
politiska situationen i Tyskland 
som i år har val på många olika 
niv åer, inklusive förbundsdagen, 
och hur olika valresuJ.tat kan 
påverkahållningen till Sverigeoch 
till det europeiska samarbetet. 

Välkomna! Debattera gärna! 
Lundavänsler.för EV 

~ 
KOMPOL möte Må 25/4 kl 19.30 på 
partilokalen.Tema: Kommunfullmäktige. 

Röda Kapellet 
Lö 23/4 appellmöte Mårtenstorget · 11-
12. Samling 10.45. Repertoar: Första 
Maj-rep (utom 262). Sö. 24/4 18.45 rep. 
med Birgit inför Valborg och 1 maJ. 
Repertoar: 1, 155, 184,214, 251,262, 
267,288 (Ljuset i tunneln). An m. t1ll Bert1n 
lämnas till Elisabeth 11 50 69. 
Tillfälle! 
Biljettertiii"Rigoletto" Malmö stadsteater 
tre 27/5, 130:-. Jämna pengar 1 kuvert 
lämnas nu på sönd. till Louise Bjar på 
Röda Kapellets repetition. Begränsat 
antal, endast denna föreställning. 
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