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Utkommer fredagar 

Det här är vårt land! 

Jag pratade för en tid sedan med en 
gammal kompis. Hon var arg för att det hela 
tiden kom fler och fler invandrare till 
Sverige. 
- Så kommer dom hit o tar vårt land! 

Härvid undrade jag vad hon menade med 
vårt land. 
- Vilken del av det här landet kan du 
verkligen kalla ditt? 
För att peka på vad det är i Sverige som gör 
landet till vårt låter sig givetvis inte göras. 
Min vän såg oförstående ut och undrade vad 
jag menade. 
- Vilken del av det här landet kan du säga att 
du äger? 

- Mitt hus, sade hon självsäkert. 
När jag undrade om det inte var hennes 
föräldrars hus svarade hon att det väl ändå 
var samma sak. 
-Men är det dina föräldrars hus då? Har 
dom inte lånat en hel del pengar till det 
huset? Och vad händer om dom inte kan 
betala tillbaka dom pengarna? Är det inte 
bankens hus då? Och har du inte andra saker 
att oroa dig över än om invandrare kommer 
hit för bli lika egendomslösa som du? 

Att säga att det här faktiskt är vårt land är 
ett radikalt påstående. Det är att säga att det är 
vi som bor i landet som ska ha rätt att 
bestämma över det, oavsett om vi svennar 
eller invandrare. Det är att säga att den som 
råkar äga största delen av landet inte automa
tiskt har rätten att bestämma över det. Det här 
numret av Ung Vänsters VB handlar om att 
det är vi som måste säga ifrån. Du och j ag, 
och att vi måste få alla andra att säga ifrån. 
För det första handlar det om EUoch EMU. 
Vi vill inte att makten över våra liv ska ges till 
byråkrater och tjänstemän i Bryssel som är 
bestämda att följa en lagstadgad högerpolitik. 
Därför protesterar vi gång på gång. Nästa 
gång är den 21 april i Malmö, när vi tillsam
mans åker till Malmö för att demonstrera. 
Men det handlar också om en sådan tradition 
som första maj. 
Robert Nilsson 
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Ung Vänster och Vänsterpartiet: 

Schengen dödar! 

Den 25 mars blev Sverige medlem i 
Schengensamarbetet. För att skapa 
opinion och klargöra vår ståndpunkt 
samlades Ung Vänster och Vänster
partiet i Lund till en gemensam mani
festation. 

Den 25 mars blev Sverige formellt ett 
Schengenland. I och med detta anpassade 

sig Sverige ännu mera till den, av EU, förda 
inhumana flyktingpolitiken. Effekterna av denna 
restriktiva flyktingpolitik har varit uppenbara un
der den senaste tiden. Vid ett flertal tillfållen har vi 
påmints om hur människor på flykt dör i sina för
sök att ta sig in i eu. Genom Schengen bedrivs det 
en medveten människofientlig politik som dödar. 
En flyktingpolitik som tvingar människor att ris
kera sina liv för att överhuvudtaget ha möjlighet 
att utnyttja en mänsklig rättighet; rätten att söka 
asyl. 

Den svenska regeringen påstår att den svenska 
flyktingpolitiken är generös och human, samti
digt som den utan invändningar anslutit Sverige 
till EU :s omänskliga avtal. Man har valt den enkla 
vägen: att rätta in sig i ledet och anpassa sig till 
den rasistiska politik som förs inom EU . 

Av självklara skäl är Ung Vänster och Vänster
partiet emot detta och vi hade därför lördagen den 
24 mars, sista dagen utanför Schengensamarbetet, 
en manifestation på Stortorget som samlade ett 
femtiotal aktivister. Symboliken var inte att ta 

miste på: ett fort av taggtråd (egentligen hönsnät) 
kring två flaggstänger bevakade av en pappsoldat 
Däromkring två banderoller med texten "Försvara 
rätten till asyl" och "Schengenland". 

Tal från Anders Neergaard (v), Rasmus P
Henningsson (Ung Vänster) och Ola Nilsson (Ung 
Vänster) hördes från högtalarna och nådde ut till 
alla som vistades i närheten. Om man inte 
blundade och höll för öronen kunde man inte 
undgå budskapet som fördes ut: Vi kan inte til
låta en politik som dödar. Försvara rätten till asyl. 
Nej till Schengen! Dessutom hade det tagits fram 
flygblad med rubriken "Schengen dödar" vilka 
delades ut, samt flygblad som påminde om topp
mötet i Malmö. Manifestationen förgylldes med 
musik från Röda Kapellet vilka på sedvanligt 
maner avslutade med Internationalen. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla er som på 
något sätt deltog och bidrog till en väl genom
förd manifestation. Alltid lika trevligt när det går 
bra. J ag kan ju bara säga till dem som inte var där 
att de missade något! Vi får hoppas att de kom
mande aktionerna, manifestationerna och demon
strationerna blir lika bra. 

LEO MULINARI 

Ung Vänster Lund 



En liten text om EU 
Om E U/EMU är bra eller inte är 
en fråga om politisk farg. Poli

tisk farg är beroende av en massa sa
ker. Dessa saker är flera men den 
huvudsakliga saken är synen på de
mokratin, hur den bör fungera och hur 
omfattande den bör vara. Om huru
vida EMU är något bra eller inte är 
ingen ekonomisk fråga som skall be
handlas av ekonomiska experter utan 
det är en rent politisk fråga, en fråga 
beroende av politisk farg, av synen på 
demokrati och såna saker. Varför skri
ver jag det här? Jo, därför att det vi 
måste visa för människor att E U/EMU 
är områden där man måste ta ställning, 
inte lyssna och acceptera olika s.k. 
ekonomiska uttalanden utan ta poli
tisk ställning. 

Det ftnns argument som säger att 
EU inte är en optimal zon för en ge
mensam valuta och penningpolitik. 
Det är ett argument som bl.a. säger 
att om inte den arbetslöse finska 
skogsarbetaren gladeligen flyttar till 
Frankrike och stampar druvor när han 
blir arbetslös så skulle s.k. asymme
triska chocker kunna "paja" det rejält 
för vissa områden. Det finns alltså 
ekonomiska argument för att EU/EMU 
inte skulle fungera om inte det hela 
kombinerades med relativt omfat
tande högeromställningar av den eko
nomiska politiken i synnerhet och all 
politik i allmänhet. Detta är dock till 
viss del säkrat i och med de 
konvergenskrav som hänger med 
EMU-anslutning. Jag återkommer till 
det. K var ftnns dock bl. a. ett antal be
gränsningar av den av vänstern fram
kämpade arbetsrätten som måste 
göras för att det hela ska funka. Ett 
belysande exempel ur SAF-tidningen: 
"SAF:s huvudargument för EMU att 
den skulle vara ett instrument för att 
tvinga fram en ökad löneflexibilitet 
och större rörlighet på arbetsmarkna
den - strukturförändringar som SAF 
länge ansett angelägna." Detta är dock 
inte något man säger högt i en debatt 
om EMU. I debatten pratas det ofta om 
rent ekonomiska fördelar. Det fmns 
inga rena ekonomiska fördelar (om 
man undantar att du slipper växla men 

i sammanhanget väger det ganska 
tunt) . Alla dessa s.k. fördelar hänger 
ihop med att det genomförs politiska 
samhällsförändringar som gör att EU 
med EMU fungerar relativt smärtfritt. 
"problemet" för oss är att dessa sam
hällsförändringar är sådana som hö
gem traditionellt drivit. 

Låt mig berätta om de konvergens
krav som länderna som vill gå med i 
EU måste uppfylla för att, så att säga, 
kvala in för EMU medlemskap. De är 
fem till antalet och de sägs vara till 
för att länderna friktionsfritt skall 

kunna gå med i EMU. 
De tre första kraven är till för att 

göra det rent praktiskt möjligt för län
der att ansluta sig till EMU. Att län
derna måste ha samma växelkurs 
gentemot varandra innebär att också 
inflationen i varje land måste tryckas 
ned mot inflationen i de EU-länder 
med lägst inflation. Annars kommer 
samma varor att kosta olika i olika 
länder och de dyrare länderna bli di
rekt utkonkurrerade. Samma växel
kurs och inflation kräver också att 
räntan är likartad i de olika länderna 
för armars kan man ju låna i ett land, 
spara till en högre ränta i ett annat och 
sen betala tillbaka och vinna på det 
utan att direkt ha gjort något utan att 
ha haft en massa pengar över att 

"leka" med. De här tre kraven hänger 
ihop och är till sin natur direkt ekono
miska. De är så att säga ekonomiskt 
sett nödvändiga för att göra en euro
peisk monetär union möjlig. 

Annat är det med de två återstående 
konvergenskraven. Dessa är rent po
litiska. De är att (I) det konsoliderade 
offentliga budgetunderskottet får vara 
högst tre procent av BNP och att (II) 
bruttoskulden i den samlade offent
liga sektorn får vara högst 60 procent 
avBNP. 

Dessa krav har absolut ingenting 
med deltagande i en valutaunion att 
göra. Ur det perspektivet är dessa krav 
helt godtyckliga. Dessa är inte eko
nomiska konvergenskrav, de är, kan 
man säga, politiska konvergenskrav. 
Hur stort en stats budgetsunderskott 
är beroende på den politik som ett land 
för. Det är också skillnad på att ha ett 
lågt budgetunderskott, för i längden 
kan man ju inte alltid ha budgetun
derskott hela tiden, och att ha ett kon
stant lågt budgetunderskott. Vissa år 
går det bra för landet och vissa inte. 
Detta budgetunderskottstak förbjuder 
dock en s.k. kontracyklisk politik. En 
sådan politik är till för att motverka 
de inneboende destruktiva mekanis
mer inom kapitalismen som gör att det 
vissa år går väldigt dåligt för ekono
min som helhet. Staten går då in och 
satsar för att få gång ekonomin igen. 
Staten ska inte lägga sig i, säger hö
gem. Människor, de som blir arbets
lösa och fattigare vid 
konjunkturnedgång, är viktigast, sä
ger vi. 

Det femte kravet, det som har och 
göra med bruttoskuldens del av BNP 
innebär i klartext att statens engage
mang i samhällsekonomin, d.v.s. den 
offentliga sektorn och transfereringar 
(t.ex. bidrag och subventioner) be
gränsas. Sverige har sedan länge haft 
en relativt stor offentlig sektor med 
generell välfard åt alla men de senaste 
åren har Sverige börjat att med en ra
sande takt sälja ut statliga tillgångar 
och avreglera marknader. Detta är 
därför att Svarige har förbundit sig att 
uppfylla konvergenskraven för att 
göra en eventuell EMU-anslutning 
möjlig. Var dock inte alltför rädda, 
detta är ett riksdagsbeslut som kan ri-

vas upp. Om vi däremot går med i 
EMU så blir detta inte bara grundlag 
utan det är också "omöjligt" att gå ur 
EMU, likaså Schengen och EU s åk! art, 
då det inte finns någon utträdes
paragraf. 

En liten offentlig sektor, en stat som 
inte "lägger sig i" och ger en generell 
välfard är högerkrav. Detta visar sig 
också vara EMU:s konvergenskrav. 
Det är politiska krav. EMU är inte ett 
ekonomiskt projekt för att du skall 
slippa växla när du reser, det är i hu
vudsak ett högerpolitiskt projekt i för
klädnad. Det är detta vi måste visa 
människor för om vi lyckas med det 
kommer vi att vinna den kommande 
folkomröstningen. 

GREGER HAMMARIN 

EMU:s 
Bakgrund 

Redan 1971 fanns det planer på 
hur Europa skulle bilda en eko

nomisk och monetär union, men dom 
fungerade inte som man tänkt sig. 
1979 skapades istället ems (european 
monetary system.) Systemet innebar 
bl a att värdet på valutorna inte ftck 
skilja sig mer än 2,25 procent från var
andra. För att uppnå detta och få 
valutornas värde att öka, stödköpte 
riksbankerna valutor från andra län
der. Men det räckte knappast för att 
utjänma den ekonomiska situationen 
i Europa och 1993 övergavs systemet. 
Man återtog planerna på att skapa en 
union, där alla länder skulle ha en ge
mensam valuta. 1986lade man fram 
en trestegsplan. Sverige deltar redan i 
de två första stegen. 
Steg ett: togs 1990, kapitalet ftck börja 
röras fritt över gränserna. 
Steg två: togs 1994, EMI (ekonomiska 
monetära institutet) inrättades som en 
förberedelse inför övergången till en 
gemensam valuta och centralbank. 
Steg två innebar också att länderna 
började bevakas utifrån de 
konvergenskrav som formulerades i 
Maastrichtfördraget 1992. 
Steg tre: togs i december 1998. Valu
torna låstes fast vid varandra för evigt 
och Europeiska Centralbanken fick 
alla rättigheter. Sverige har inte sagt 
ja till detta ännu. 



Första maj 2001 
April och vår och snart är det 
första maj igen. Första maj är 
ungefär som arbetarrörelsens 
födelsedag. Det är lika 
mycket fest för oss aktiva 
vänstermänniskor som det är 
en dag för att protestera och 
visa på politiska alternativ. 
Efter ett års hårt arbete är det 
tid att fira oss själva, upproret 
och socialismen. 

torget för fler tal. För partiet talar 
Camilla Sköld-Jansson, och för Ung 
Vänster och VSF An ja Carlsson från 
Göteborg. Vi i Ung Vänster Lund ska 
utse en lokal talare också, det ska vi 
göra så fort som möjligt. Vid sam
lingen ska vi i Ung Vänster upprepa 
vår lyckade Schengen-aktion, samt 
hålla i ett graffitiplank, för den som 
vill måla och utmana reklamens he
gemoni över stadskärnan. Efter de
monstrationen arrangerar Ung 
Vänster gratis bio för alla barnen, så 
att deras föräldrar kan deltaga på de 
seminarier som partiet håller inne på 
stadshallen. På eftermiddagen äter 
Ung Vänster middag tillsammans 
(klubben bjuder) och tävlar i socialis-

Första gången man firade för
sta maj , var i Chicago under 

1880-talet. En stor strejk slutade i en 
massaker och mordet på flera arbe
tare. För att hedra deras minne sam
lades man också ett år senare och så 
var en tradition född. De första åren 
man samlades var det under parollen 
"åtta timmars arbetsdag". Det var ett 
krav som ju också infriades, men först 
efter flera års hängiven politisk kamp. 
Sedan 1930-talet har revolutionärer 
och reformister inte gått i samma tåg. 
Under det andra världskriget tågade 
socialdemokraterna tillsammans med 
de borgerliga. I Lund brukar det gå 
ganska bra första maj, men i år ska 
det bli ännu bättre. Vi brukar visserli

tisk femkamp. Dagen avslutas sedan ---------------------------
medradikaltrevolutionärförstamaj- Rapport frao n cell 12 fest på Smålands Nation (givetvis al-
koholfri som alla som är Ung 
Vänstrare ). 
Anmäl dig så fort som möjligt till mid
dagen och om du kan hjälpa till med 
något på första maj. Vi behöver folk 
som säljer Flamman, håller i bok
bord, bär banderoller, delar ut go
dis till barnen och allt annat som 
kan tänkas behövas fixas. 

gen vara störst, i år ska vi dock vara Propaganda 
större. Innan fOrsta maj infaller måste vi 

se till att det kommer att komma 
»Första maj, första maj, 

varje sliten kavaj 

blir en mantel av strålande 

ljus, 

folk till demonstrationen. Under 
april ska vi sprida information och 
propaganda. Givetvis på skolorna, 
som vi brukar göra. Vi ska hinna 
med alla gymnasieskolorna och de 
största högstadieskolorna. Men i år 
tänkte vi också hinna med arbets
fOrmedlingen, busslinjerna i rus-
ningstid, busstationen på 

Vad har då cell 12 sysslat med 
den senaste tiden? J o , 

studiecirkeln "Våga vägra EMU", som 
hålls efter våra cellmöten på tisdagar 
är nu igång sedan ett par veckor, ty
värr hittade vi aldrig någon som hade 
tid att agera cirkelledare men 
upplägget sköts istället kollektivt av 
oss deltagare. Vi har vid det här laget 
hållit hälften av cirkelmötena, men 
alla som vill är ändå välkomna att 
delta och diskutera. På sistone har 
mycket hänt utanför cellerna (åttonde 
mars, hungerstrejken i Malmö till för
mån för kurderna i Turkiet, Schengen
manifestationen 24: e mars samt 
ungdomens fyra rättigheter-kursen 
helgen v.J3) vilket har gjort att cell 12 

inte hunnit anordna så mycket övriga 
aktiviteter. Dock har naturligtvis våra 
medlemmar fortlöpande deltagit i sa
ker som t.ex. kurdkampanjen och dess 
namninsamling. Vi har planerat aktio
ner inom den närliggande framtiden , 
som inför 1: a maj som ju nu bara är 
en månad bort. 

MÅNS NILSSON 
cellansvarig 

varje trött proletär 

glömmer mödornas här 

och går drucken av 

vårvindars rus« 
Bankgatan och Centralstationen. 0---------------------------
Enbilmedhögtalarekommerhel- Rapport frao n cell 43 

(Hannes Sköld 1911) 

Ska vi komma dit krävs det dock en 
hel del hårt arbete. Redan i höstas val
des Shai Mulinari och Johan Mårtens
son in i en första maj-grupp. Sedan 
dess har de, tillsammans med partiet, 
förberett årets demonstration. Nu har 
gruppen utvidgats, och inbegriper de 
flesta aktiva Ung Vänstrarna i klub
ben. Vi har träffats några gånger för 
att planera vårt arbete och bestämma 
vem som ska göra vad. April är en stor 
upptakt inför första maj. Här följer en 
sammanställning över de ideer som 
kommit fram i gruppen och de vikti
gaste datumen! 

Från Stortorget till Stortorget 
På första maj ska vi samlas på stor
torget vid 13.15, där vi lyssnar på tal. 
Därefter går tåget en lång runda ge
nom centrala Luna, tillbaka till Stor-

gen före första maj att köra runt i 
Lund och uppmana folk att komma 
och demonstrera. Kom till någon av 
första maj-aktionerna. 7/4 är det torg
möte på Mårtenstorget ( 11.00), 
aktionsdagar med bland annat 
banderolltillverkning 7/4 och den 16/ 
4. Det finns många enkla saker man 
kan göra själv också: till exempel 
skriva insändare till tidningarna 
som berättar varför det är viktigt 
att demonstrerar just i år! 

Har du ideer? 
Har du några ideer till hur vi skulle 
kunna få alla att inse att de måste 
komma, eller om du har en plan till 
en bra aktivitet att hinna med för
sta maj, är det bäst om du kommer 
till ditt cellmöte och berättar. Vi vill 
gärna höra! Frågor om första maj 
besvaras av Shai Mulinari (046-211 
67 76). 

När man tänker efter har vi på rutin nu för tiden, varje fredag är 
gjort en hel del den senaste må- vi ute på stan och samlar. Vi har även 

naden. Nja, inte revolutionen som vi fått en liten ide för att få in ännu fler 
lovade i förra numret men ändå. En namn, vi måste ju slå Skånes mål på 
stor skara medlemmar var t.ex. med 6000 namn, själva i Lund. Är att de 
när vi gjorde vår fmfma och gigan- medlemmar med månad/terminskort 
tiska Nej till EMU-banderoll i grönt för Skånetraflken skall åka fram och 
och rosa med svarta kanter runt bok- tillbaka med pågatågen där de samlar 
stäverna. Banderollen kommer att namn. 
användas flitigt under våren i och med -----=R-:-A-=sM=-=-=u-:cs -=p--:-H=E=-=N-:::N-:::Ic:-:N-=-G-=-ss=-o=N 

demångaEU-toppmötenaoch J:amaj. cellansvarig 
P å cellmötena har vi förutom 
banderollmålning även haft två väl-
digt intressanta temamöten om femi-
nism och Colombia. Som ett slags 
smakprov på kommande 
affischeringsmaraton inför EV-topp-
mötet i Malmö var vi ute och 
affischerade för kurdkampanjen här-
omdagen, vilket gav upphov till en in-
tressant historia som nog är för lång 
för att delges här ... På tal om kurd-
kampanjen så går namninsamlingen 
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7 TORGMÖTE OCH AKTIONSDAG 

Torgmöte kl 11-13 på Mårtenstorget där vi försöker få folk att demonstrera på 
första maj och sedan aktionsdag för mobilisering inför Malmödernonstrationen. 

8 VIKTIGT MEDLEMSMÖTE 

Vi väljer ombud till kongressen kl.14.00, lokalen. 

10-ll AKTIONSDAGARNA I MALMÖ 

Massmobilisering inför demonstrationen den 21 :a april. Anmäl er till expen 
(040-921411) senast den 7:e april. 

11 FÖRHANDSNOMINERINGSSTOPP TILL KONGRESSEN 

Alla nornineringar till förbundsstyrelse, programråd m. m. måste vara inne 
skriftligen på förbundscentralen. 

16 DISTRIKTSTYRELSEMÖTE I KRISTIANSTAD 

Börjar kl 10.00. Ring till expen (040-921411) om ni inte hittar. Som vanligt 
öppet för alla medlemmar. 

16 AKTIONSDAG 

Mer massmobilisering inför l:a maj och EU-topprnötet, samt banderoll
tillverkning rn.rn. 

18 ÖPPET MÖTE PÅ FOLKETS HUS 

Johan Lönnroth pratar om "Kan kapitalismen avskaffas?" 

21 DEMONSTRATION MOT EU:S FINANSMINISTERMÖTE I MALMÖ 

Talkörer, tusentals demonstranter och ett jävla liv' Detta är årets demonstra
tion, missa den inte! Samling i Malmö på S:t Knuts Torg kl11.00, vi samord
nar dock resan från Lund. Ring Rasmus (046-123125) om ni har några frågor. 

22 DISTRIKTSSTUDIECIRKEL OM KLASS 

Första mötet i distriktet studiecirkel om klass. Vi träffas i Lund. Anmäl er 
snarast till expen (040-921411). 

27 DEADLINE FÖR NÄSTA UNG v ÄNSTERS VB 
Vi tar emot texter, bilder, debattartiklar, kärleksbrev. Allt ni vill publicera. 

27-29 VÄNSTERHELG OCH ORGANISATORISK UTBILDNING 

Två kurser på K v am by folkhögskola. Anmälan till ex pen (040-921411 ). 

maj 

11:A MAJ 

Ja, ni vet. Samling 13.15 på Stortorget, därefter bio, middag och fest. 

Cell12 har möte varje tisdag 18.30, cell43 varje torsdag 19. 00. Styrelsen träffas 
tisdagar 17.00. Frågor om aktiviteterna besvaras av ordförande Sara 
Mohammadi (046--14 71 11) om inte annat anges. Alla är välkomna! 
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Ma~ 
motEMU 

Den 20-22 april kornmer EU:s 
finansministrar till Malmö. De 

kornmer att bli ett av vårens viktigaste 
ED-toppmöten. Detta kornmer att 
märkas på uppmärksamheten i media, 
det enorma polisuppbådet, men fram
förallt, på folkets protester. Den 21 
april kornmer nämligen en demonstra
tion under parollerna "Nej till EMU", 
"Human flyktingpolitik - nej till 
Schengen och EU-polis", "Bevara 
svensk alliansfrihet- nej till EU-rni
litär" och "Internationell solidaritet
nej till ED-federalism" att arrangeras. 
Organisatörer är Ung Vänster, 
Vänsterpartiet och 20-tal andra orga
nisationer. 

Demonstrationen kornmer att sam
las kl 11.00 på S:t Knuts Torg och gå 
genom hela Malmö ut till Ribersborg, 
där en musikfest och alternativsemin
arier kornmer att anordnas. 

En massmobilisering har dragit 
igång. Bussresor kornmer att anord
nas från bl.a. olika håll i Skåne och 
från Stockholrn. Och den 10-11 april 
organiserar Ung Vänster aktionsdagar 
i Malmö för att sprida info, hålla torg
möten, måla banderoller m. m. Viktigt 
att så många från Lund dyker upp så 
vi kan hjälpa till och se till att var
enda Malmöbo känner till demonstra
tionen. Dessutom så skall vi 
massmobilisera i Lund så kolla in 
kalendariet för aktionsdagarna som vi 
anordnar i Lund. 

För att visa vad vi tycker om EU/ 
EMU ska vi allihop pallra oss till 
Malmö den 21 april och få med vän
ner, grannar, mor- & farföräldrar, 
bryllingar och övrig släkt. 

Vill du veta mer om demonstratio
nen i Malmö och allt runtomkring ska 
du ta kontakt med Rasmus P
Henningsson, telefon 046-12 31 

Demonstrera mot EU 
, Malmö 21 :e april 

Begränsad eftersändning. 
Vid definitiv adress
ändring sänds tidningen 
i retur till Veckobladet. 

VB tar Påsklov 
Nästa vecka år det påskvecka och VB 
tar ledigt, men kornmer ut ändå. Nästa 
veckas nummer (med Rune som re
daktör) sättes dock samtidigt med 
detta, varför det inte går att lämna 
några bidrag till det numret. Det be
tyder, å andra sidan, att hela läsekret
sen har tid att skriva många bidrag till 
nummer 14, som Gunnar är redaktör 
för. 

RED, 

VÄNSTERPARTIET 

Månd 9/419.00 lokalen: Kulturpolitik i 
Lund o Region Skåne 
Onsd 11/4 19 .00 , Vårfruskolan : 
Kval itetssänkning en förförande ide 
från privat näringsliv? Ett samarr. m. 
(s) o. (mp) 
RÖDA KAPELLET 

Lö 7/4 kl 11 rep. med dubbelsextett 
(bleck) för appellmöte kl 12-13 (obs 
tiden). Repertoar ur Folkets Fana, 
noter utdelas. Upplysningar och 
efteranmälningar mottas av Elisabeth 
1.2115069. 
Sö 8/4 kl 18.45 rep. m. Joakim: 157, 
164, 172, 241' 376-378, 384-385, 388. 
Kommande spelningar: fre 20/4 kl. 17 
Mårtenstorget; 21/4 ATIAC-demo i 
Malmö saml. 11 S:t Knuts torg (vid 
Folkets Park) (se info detta nr+ nr 11 ), 
28/4 appellmöte Mårtenstorget kl 12-
13, 30/4 St Hans backar, majbål. 

·--------· ~ECKOBLADET l 
l Detta VB gjordes av: l 
IRobert Nilsson, Rasmus P-1 

Henn1ngsson 
l Nästa redaktör: l 
:Rune Liljekvist m : 
l Manus sänds per post till: l 
l 

Veckobladet, Svartbröders-g 3, 223l 
50 Lund. Måndag senast 18.00 ti ll 

1 lax 046-123 123. 1 
Manus mottages även som e-brev: 

lvp@lund.mail.telia .com eller 3,5"1 
l diskett. Obs! RTF-format. l 
1 Telefon till redaktörerna: 1 
l 

Rune Liljekvist 046-211 50 69l 
Robert Nilsson 046-39 79 02 

l 
Gunnar Sandin 046-13 58 991 
Charlotte Wikander 046-13 96 26 

l Vid utebliven tidning ring: l 
l Cecilia Wadenbäck 046-13 82 131 

l Prenumerationer: ring kassören l 
1 Nita Lorimer 046-13 82 131 
l el. mejla hll VB (adress: se ovan) l 

·--------· 
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