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Fredagen den 28 oktober 

Hyresgästerna kräver: 
Nej till höjda el-taxor! 
Hyresgästföreningen går nu till storms mot den plane
rade höjningen av eltaxorna i Lund. Man menar att 
det är oacceptabelt att boendekostnaderna ska fort
sätta att öka. 

I ett brev till Lunds kommun kräver Hyresgästförening- · 
ens lundaavdelning att man ska få ta del av de kalkyler 
som ligger till grund för Tekniska Verkens planer på att 
få till stånd en höjning av el-avgifterna. Man kräver ock
så att Hyresgästföreningen ska få tillfälle att yttra sig 
innan några beslut om avgifternas framtida storlek fat
tas. 

Höjning orimlig 
Hyresgästföreningen har också skrivit brev till de poli
tiska partierna i Lund. Man hänvisar till devalvering, 
momshöjningar och realllönesänkning och hävdar att 
en höjning av boendekostnaderna ter sig helt orimlig. 

»Vi förutsätter därför att ert parti i Lunds kommunfull
mäktige inte medverkar till beslut som ytterligare ökar 
boendekostnaderria för hyresgästerna. Eventuellt behov 
av ökade inkomster för Tekniska Verken bör täckas på 
annan sätt», avslutar Hyresgästföreningen sin skrivelse. 

Aterstår nu att se vilka partier i fullmäktige som ämnar 
hörsamma hyresbetalarnas maning, och vilka som är vil
liga att bidra till att göra lönearbetarnas redan avmagra-

. -.aTot:> 
'-~~F~ 

de plånböcker ännu slankare. ~- " 

Kårval -77 - ett steg 
mot vänsterenhet? 
l dagarna börjar postrostningen i årets val till Lunds 
studentkars deputerade. Den 8 - 9 november avslutas 
valet med röstning i vallokal. 

Utgångsläget är att det moderatdominerade kårpartiet 
Fris tillsammans med sitt svansparti Femvak har stor 
och betryggande majoritet i deputerade. Det i särklass 
s.;örsta oppositionspartiet är LKHF/ VPK (Lunds Kom
r,tunistiska Högskoleförening), som i fjolårets val sam
lade c:a 25 % av rösterna. 

Jippo'? 
Hur är det egentligen, tar LKHF det här med kårval på 
allvar, eller är kårvalet ett jippo? VB ställde frågan till 
Sven Hadar Nordblom, som ingår i LKHF:s valledning. 

- Kårvalet i sej är inget jippo. Och det är klart vi tar 
det på illlvar. Men vi har svårt att ta kåren, som den nu 
ser ut och fungerar på allvar. Högerstudenterna hävdar 
att kåren är en fackförening. Men sanningen är ju att 
kåren har tvingats på studenterna genom lag, vilket bl. 
a. lett till at t Frisarna kunnat ta ut en avgift för med
lemskap i kåren som är landets högsta. 

Dockimperium 
- Medlemskap i kåren är alltså obligatoriskt, fortsätter 
Sven Hadar, och medlemsavgifterna fungerar precis 
som en extra beskattning av studenterna. Med hjälp 
av medlemsavgifterna har högern byggt upp ett dock
imperium där man i så mycket som möjligt försöker 
efterlikna den borgerliga statsapparaten. I stället för 
den här byråkratin vill vi ha en organisering på baspla
net - ute på institutionerna - · det är det enda alterna
tivet till den dockstat som kåren idag är. 

Gemensamt uttalande sossar och kommunister 
Nytt i årets kårval är att socialdemokrater och kommu
nister gått ut med ett gemensamt uttalande, där man 
slår fast vilka frågor som förenar de båda organisatio
nerna mot de regerande högerpartierna i kåren. 

Man nämner i uttalandet bl.a kommunalisering av stu
dentbostäderna, överförandet av studenthälsovården 
till landstinget avskaffande av de graderade betygen 
och av kårobligatoriet. Man kräver också studielön. 
Uttalandet hävdar också att det finns skiljelinjer mel-
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lan kårpartiet Socialdemokraterna och LKHF, men 
inga exempel ges. 

- Vad det ~-r som skiljer oss åt? Egentligen har vi varit 
ganska eniga i de konkreta frågor som varit uppe till be
handling i deputerade under det gångna året. Men lite 
längre tillbaka så hade vi diskussionerna om U 68 och 
H 75. Där hade vi helt skilda ståndpunkter. I grunden 
gäller det frågan om vem som ska bestämma över hög
skolan. Sossarna vägrar i praktiken att inse den funda
mentala motsättningen mellan kapital och arbete. Där
för hade de inget emot att ha arbetsköparrepresentanter 
i styrelser på olika nivåer inom den nya högskolan. 

Men trots väsentliga meningsskiljaktigheter tyckr vi det 
är viktigt att ta fasta på vad som förenar oss gentemot 
högern. 

Hur går det i kårvalet? 
Vid en förfrågan om hur det kommer att gå i kårvalet 
mumlar Sven Hadar om att det är svårt att säja, och 
hänvisar till nya grupper av studenter och lågt valdelta
gande m.m. ))Men vi räknar självklart med att vänstern 
går framåt)), avslutar Sven Hadar. 

VB-ko m mentaren 
Kraven på hyreshöjningar är fran bade privata och s.k. allmännyt
tiga bostadsföretags sida rekordartade. Samtidigt konuner manga 
kommuner att höja vatten-. el- och sophämtningsavgifter kraftigt. 
Boendekostnaderna för hyresgästerna har rasat i höjden i en takt 
som t.o.m. för Hyresgästernas Riksförbunds ledning med sluggern 
Erik Svensson i spetsen verkat oroande. 

Opposition 
Oppositionen inom hyresgästföreningen mot ledningens passiva 
politik har hotat att växa Erik Svensson & Co över huvudet. För
bundsstyrelsens viftande med stadgarnas u tes! u tningsparagraf har 
inte lyckats kväsa missnöjet. 

Krispaketet 
Dårför har ledningen efter en tids funderande lagt fram det s. k. 
krispaketet , som i korthet går ut på att staten ska täcka en del 
av de höjningar av hyran som bostadsföretagen förväntas kunna 
driva igenom. Krispaketet är ett steg framåt, men är inte tillräck
ligt. Om krispaketet accepteras av den borgerliga regeringen kom
mer det inte att innebära sänkta hyror - eller ens oförändrade 
utan det medför endast att höjningen blir något mindre. Det 
krävs för att få till stånd en sänkning av hyrorna en ny, social t 
inriktad bostadspolitik, en politik där utgångspunkten måste va
ra att ingen ska kunna profitera på människors behov av att bo. 

Dags för offensiv 
Runt om i landet har hyresgästföreningar och avdelningar börjat 
organisera kampen. Demonstrationer och namninsamlingar för 
krispaketet, för hyresstopp och för en ny bostadspolitik har ge
nomförts på en rad orter. Hyresgästföreningen i Södra Skåne, 
dit lundaområdet hör - förefaller vara alldeles tyst och passiv. 
När tänker man gå till offensiv? Tänker man överhuvud taget gå 
till offensiv? 

Hyresgästerna har mäktiga finansiella intressen emot sej . först 
genom en intensiv massförberedelse och genom hyresgästernas 
egen aktivitet på gemensam front kan hyresutplundrarna och 
deras upp-backare slås tillbaka. Få ändan ur vagnen, Hyresgäst
föreningen! Gå till offensiv! NU! 

Debatten om marxism och kristendom- som väcktes av LKHF/VPK~s motion till studentkärens deputerade om avskaffaodet av den 
teologiska fakulteten fortsätter även i detta nummer. Mellanrubrikerna i insändaren »LKHF och teologin» är VB:s. 

Det är bedrövligt att LKHF :s motion i deputerade bygger på så 
dålig information om förhållandena inom den teologiska fakulte
ten. Det verkliga förhållandet är nämligen att grundkursen i Re
ligionskunskap (AB l , 40 p), gemensam för blivande lärare och 
präster, är upplagd helt efter den ena huvudavnämarens (skolans) 
behov. För prästerna är det efterföljande studiet dominerat av bi
belkunskap, där man lär sig betrakta bibeltexten ur historisk-kri
tisk, icke-religiös synvinkel. Utbildningen är i så ringa grad inrik
tad på att »skapa fromma förkunnare av ordet» att detta i själva 
verket upplevs som ett mycket stort problem av många blivande 
präster. Många präster menar att de inte fått utbildning för sin 
uppgift. 

Andlig atmosfär? 
Beträffande »den underliga andliga atmosfären» på Theologicum 
frågar man sig vad en förening som vill avskaffa de teologiska 
fakulteterna har för intresse av en bättre »andlig atmosfär» på 
Sandgatan l. Dessutom väntar vi med spänning på den kritiska 
prövningen av »rapporter om kamratförföljelse mot kvinnliga 
studenter». 

Svart-vit värld 
Bo Rothsteins svar på insändaren i V B nr. 31 visar upp en bild 
av en svart-vit värld som en nutida kristen inte känner igen. Bil
den tycks hämtad från Joe Hill : »d u får smör ovanför när du 
dör . .. » Vad som menas med »den kristna ideologin» är för mig 
en gåta. Den kristna tron gör ej anspråk på att vara en allomfat-

tande världsförklaring. Evangeliet handlar om en dimension av 
tillvaron, men utesluter ej naturvetenskapliga eller humanistiska/ 
samhällsvetenskapliga förklaringar. Här råder inte ett motsats
förhållande utan ett kompletteripgsförhållande. 

Konflikt 
Det är som allomfattande världsförklaringar kristendom och 
marxism kommer i konflikt. Utan dessa anspråk går de enligt 
min mening att förena. Den måste vara en ytterst dålig teolog 
som hävdar att Gud inte kan följa spelreglerna efter sin skapelse. 
Men en marxistisk självkritik, som bygger på kunskap om tcolo
gins utveckling sedan upplysningen, ser man alltför sällan till. 
Bara en sak t ill : den som hävdar att marxism och kristendom är 
oförenliga därför att kristna människor och samfund tagit ställ
ning mot marxismen som politiskt program riskerar att få sam
ma argument tillbaka: eftersom marxism::n förverkligats på ett 
alldeles bestämt sätt på ett ställe under historiskt bestämda be
tingelser är den omöjlig. 

Dialog 
Början till en dialog (sådan existerar sedan länge på kontinenten) 
mellan kristna (socialister) och (icke-kristna) marxister skulle en
ligt min mening vara att pröva vad i det egna tänkandet som nöd
vändigtvis följer av grundhållningen (historisk materialism resp. 
kristen Guds-tro ). 

Gösta Hallonsten 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark 


