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Fredagen den 14 december 

~r Rudolf Bahro till Lund 
" .4 • Den, i båd~. borgar- och vänste~- ligt Rudolf lMuo är de östeuro- europeiska samhällena leder till il.. P""· uppm"b~m"'' DDBn: pe""" ~m h•"'"' kb•~hollon ott Wkondo ~ """ .om kon nO 

tikern R_udolf B~_hro kommer 1 med . uppg~ft att .• genof!lfora ~- fram till en sociali~~isk förnyelse 

För inte så länge sedan var AB 
Verro ett blomstrande företag 
med omkring 150 anställda arbe
tare och tjäntemän. För cirka tio 
ih sedan gick AB Eiker samman 
moo limhamnsföretaget Åsbrink 
och AB Åsbrink-Eiker bildades. 
Under 70-ta1ets lopp har efter en 
del turer företaget kommit att in
gå i ett investmentbolag - AB 
F öretagsfinans som är knutet till 
Skandinaviska Enskilda Banken. 

En lönsam tillverkning av luft
kompressorer till bl a försvaret 
har efter hand avvecklats var
efter man mer och mer gått in 
för att tillverka sopmaskiner, sop
hämtningsbilar och samtidigt varit 
legotillverkare av dumpersflak till 
Volvo. Vikande skatteunderlag 
och allmän kommunal sparsam
het till .följd av kristendensema 
i ekonomin har gjort att man 
börjat få dålig avsättning på 
sopmaskiner och sophämtnings
bilar. 

I sina ytterligt kortsiktiga be
dömningar anser nu ägarna att 
den nuvarande tillverkningen på 
Verro helt ska detroniseras. Man 
tillspilloger en helt unik tillverk
ning av sopmaskiner, därfor att 
man är oförmögen att se längre 
än tiU närmaste bokslut och 
närmast liggande bolagsstämma. 
Tillverkningen är unik fOr Sve
rige, men finns i Schweiz där 
tidigare anställda på Verro star
tat en industri. Precis som vad 
gäller Nordarmaturproduktionen 
ser man här tydligt utvecklings
linjerna. I den allmänna struktur
rationaliseringsvågen håller man 
på att flytta all tillverknings
industri till u tiandet. 

Att man förskingrar mång
ärig, gedigen yrkesskicklighet och 
stoppar möjligheter för komman
de generationer att skaffa sig en 
yrkesutbildning är för kapitalägar
na helt ovidkommande. Det vä
sentliga för dom är att vinstema 
~er högt. I dessa lundaexempel 
pa industrinedläggningar skönjer 
man linjerna i det internationella 
kapitalets arbetsfördelning. Det 
verkar som om man vill, att vi i 
Sverige ska framställa råvaror och 
halvfabrikat, medan andra länder 
med lägre löner och låg facklig 
aktivitet tar hand om förädlingen. 
Här ligger också ett av de avgöran
de skälen till att stonmansen i 
Sverige är så varma kämkrafts
föres\'råkare. Processindustrin, 
där ravaror och halvfabrikat fram
ställs, kräver väldiga mängder 
~nergi, men ger fo rhållandevis få 
j0bb, medan förädlingsindustrier 

helgen till Malm o och Lund. Be- du~tr~ahse11ngen pa ett Icke-kap!- i dessa samhällen. Aven om man 
soKet ar det ~!sta 1 en :svenge: tahstiskt satt. . • på kongressen inte menade sig 
tume som tagit en veckas tid· 1 Det tog honom ungefar 10 ars instämma i alla Bahros slutsatser 
~nspråk. _En .~mak till att Bah ro tid att .skriva den_na bok, han. arb~- så uppfattades han~ analys om 
ar 1 Sverige ar att hans bok »Al- tade da med sknvandet på sm fn- ett vetenskapligt och politiskt 
temative_t. Till kritike~ av den tid ~tid!gt som han var medlem bidrag av betydelse. 
reellt existerande socialismen» nu av partiet 1 DDR. -
i dagarna kommer ut på svenska. Ett år efter häktningen fick 

Häktad för kritik 
Rudolf Bahro häktades i au

gusti 197 7 just på grund av denna 
bok där han kritiskt analyserar 
Östeuropas samhällssystem: Han 
ser den »reellt existerande socia
lismen som en särskild samhälls
formatioro>. Bahro är kritisk mot 
den samhällstyp som finns i DDR, 
han menar att den inte har något 
gemensamt med vad tarx avsåg 
med socialistiska samhällen En-

som Verro och Nordarmatur för
brukar lite energi men ger manga 
jobb. 

Hade ledningen för fackföre
ningsrörelsen varit klar över dessa 
förhållanden hade den självfallet 
initierat kamp för att rädda alla 
de jobb som fOrsvunnit och som 
försvinner i svensk fOrädlings
indus tri. I stället ansluter den 
sig till industribaronernas bedöm
ningar och prognoser och blir 
lika kortsiktigt vinsttänkande som 
dorn. Samtidigt som dessa pampar 
i facktoppen talar för en kärn
kraftsutbyggnad som leder till 
att ännu fler jobb kommer. att 
försvinna från svensk industri. 
Visionerna verkar ha blivit obe
fintliga inom fackets ledning. 
Åtmfustone verkar det som om de 
sammanföll med kapitalets kort
siktiga visioner. 

Det allvarligaste beträffande 
händelserna på Verro är att spe
kulanten, Åkermans i Eslöv, stäl
ler kategoriskt ultimatum. Accep
terar facken och foretaget inte 
alla deras villkor för ett överta
gande blir det ingen affär och 
Verro drivs i konkurs. Man tving
ar de fackliga organisationerna 
att gå med på att samtliga an
ställda sägs upp varefter Åker
mans anställer den arbetsstyrka 
de anser sig ha behov av. Detta 
visar med önskvärd tydlighet 
vilken makt facket har eller 
rättare hur vanmäktigt facket 
är gentemot enväldiga industri
ägare. Den största reformen sedan 
rösträtten, sade Olof Palme om 
MBL, men fortfarande gäller 
paragraf 3 2 helt oinskränkt. 

Bahro sm dom. Den löd på åtta 
års fängelse för statsfientlig verk
samhet. Helt nyligen, för om-
kring två månader sedan släpp
tes han och tilläts att lämna 
DDR och passera gränsen till 
Väst-Tyskland . 

Kongress kring teserna 

På vänsterhåll har Bahros 
analyser livligt debatterats. I no
vember fOrra året samlades en 
internationell kongress i Väst
Berlin för att diskutera socialis
mens problem utifrån Bahros 
teser. Till denna kongress korn 
allt ifrån den extrema vänsterns 
representanter till etablerade so
cialdemokrater. Från Italien del
tog representanter för det korn
munistfska partiet, PCI. Kongres
sen enade sig om en deklaration 
där man bl a sa att Bahros an
vändande av den marxistiska me
toden för forskning av de öst-

Kårvalet 
strategiskt perspektiv och långsik
tig planering är inget som vi inom 
vänstern är bortskämda med. Ett 
intressant undantag utgör senaste 
numret av Smålands nations tid
ning Dackekuriren. Temat är Små
lands inför 80-talet och där fmns 
en hel del intressant att läsa. 
Nationen har under 70-talet ut
gjort samlingspunkten för den 
vänster som är aktiv på universi-

Föreläsningar 
I Lund och Malmö har Ru

dolf Bahro ett späckat program. 
Lördagen 15.12 klockan 9.00 bör
jar han med en inofficieH fOre
läsning på sociologiska i.ustitu-

tionen i Lund. På Malmö konst
hall talar han klockan 14.00 om 
ämnet »Det delade Tyskland>>.
Det är en inledning till konst
hallens vernissage av Frank 
Hirschfeldts utställning »Deutsch
land, Deutschland». På Smålands 
nation, Kastanjegatan 7 i Lund , 
ska Baluo fOrellisa om de socialis
tiska alternativen i öst och väsi.. 
Här lägger han fram sina tankar 
och de analyser han för fram i 
boken »Alternativet». Föredraget 
hålls på ty ska men tolkas till 
svem;ka av Joachim Lentz. Ar
rangemanget på Smålands böJ;iar 
klockan 16.00 och beräknas pagå 
ungefär en och en halv timme. 

tetet och detta arbete vill mau 
utveckla med kvalificerade tan
kar k~ing bas_org~nisering u te på 
de olika utbildnmgarna på hög·· 
s~olan och genom en satsning 
pa kulturverksamhet och tidning
en själv. Numret innehåller dess
utom en intressant artikel av 
nationens förre ordförande Chris
ter Carlson om utvecklingen un
der 70-talet. Den intresserade kan 
säkert hämta ett ex på nationen. 



P A LJUGARBÄNKEN 

e rt insändare tiil Sydsven~k;m 
Cir några veckor sedan har /nga
~iargareta Zettervall (m) till slu t 
.rkänt suget från VPK: non me
·'ar att partiet är ett nytt njut
'Ungsmedel för överkliissen! Vad 
·n;er kommunalråden om detta? 
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Sverker Oredsson (fp) 
Så är det! se bara på f d psy

kologistuderande Rolf Nilsson 
(vpk) hur han n ju ter, nästan per
verst, då han antastar mig för att 
jag inte missunnar de övre social: 
grupperna att stilla sin hunger pa 
Gran1 . .. 

Nils Arne Andersson (CJ 
Visst har VPK, till skillnad 

från oss andra, en massa arbe
ta.re och lägre tjänstemän i full
mäktige och nämnder - men 
det är bara Potemkinkulisser! 
Und~r trasorna skymtar side
net .. . 

Lennart Ryde (m) 
Precis vad jag alltid trott! Den 

där anrike Schlyter (vpk) t ex 
- vilket raffinerad njutning a t t bo 
i ett kollektiv mitt i professors

sta 'n! 

Det nya kommunalrådet 
Ingegärd Göransson (s) 

Ja, och vilka karlar dom har: 
fetsnygge Rolf Nilsson, tempe
ramentsfulle Tarsicio Bommarco 
(oh, lala!) och nu den nye. f d 
drängapågen Sven Bertil Pers
son som blivit suppleant i kom
munstyrelsen. Syftet är helt klart , 
man försöker cham1a societeten! 

Birger Rehn (s) 
- Det är vad jag misstänkt länge! 
VPK vill hindra biltrafikens natur
liga tillväxt, så att adelns hästar 
fritt ska kunna skita i innersta 'n! 
Vi gamla lundabor vill inte mocka 
dynga på Mårtenstorget! 

Landstingsrnötet ~· 

VPK splittrar enigheten 
J måndags hade liindstinget sam
manträde. Ett sammanträde som 
gick i de.1 rörande enighetens 
tecken , vad gäller borgare och 
sossar. Fast VPK skulle forstå.~ 
som vanligt bråka. 
Den första frågan landstingsmötet 
hade att ta ställning till var ett re
missvar på den statliga sysselsätt· 
ningsutredningen. Här var fcirst 
tre landstingsråd (ett vardera 
från cp, s och m) uppe i talar
stolen och betonade sin anslut
ning till förvaltningsutskottets 
fö rslag. Efter det kom VPK och 
och kritiserade skarpt såväl syssel
sättningsutredningen och förslaget 
till rem issvar. Man framhöll att 
frågan om arbete åt alla inte 
löses med mera bidrag till kapita
let , mera arbetsmarknadsu t bild
ning och fler arbetsförmed l are. 
VPK ansåg också att enigheten 
mellan borgare och sossar var 
en smula anmärkningsvärd, efter
som ju socialdemokratin fram till 
i dag haft en något avvikande syn 
på arbetslösheten än borgarna. 
Men det blev ingen debatt i frå
gan. Ingen gitte gå upp och för
svara förslaget till remissvar. Och 
följaktligen gick förslaget igenom 
med VPK som enda parti som 
röstade emot. 

Pensionering 
Nästa ärende var bestämmelser 
för pensionering av anställda för
troendevalda inom landstinget. 
Som bekant så har ju anställda 
förtroendevalda haft extremt 
goda pensioneringsvillkoL Det 
förslag som nu presenterades tog 
bort endast en av orättvisorna, 
den att man kan pensioneras med 
full ersättning vid hur unga år 
som helst. Men i övrigt kvarstod 

/ 

privilegierna. \'PK menaje att 
det ur demokratisk och rätt
visesynpunkt var djupt anstöt
ligt att ge de fört roendevald a 
pensioneringsvillkor, så vitt skil
da från det arbetande folkets. 
Därför yrkade man :iterremiss, 
vilket innebar att förvaltning s
utskottet skulle utarbeta ett nytt 
förslag . 

Tydligen var det här en het 
potatis för dc andra partierna, 
för alla (utom moderaterna) an
mälde »tveksamhet>> inför det nya 
förslaget. Men varför röstar ni då 
inte emot? undrade VPK. Det vil
le ingen svara på. Så alltså har po
litikerna i landstinget, mot VPKs 
röster, beslutat om mycket för
månliga pensionsbestämmelser åt 
sina ledare. 

Det finns nog anledning att 
tro, att VPK inte kommer att 
låta sig nöja med detta resultat, 
utan att man kommer att ta 
upp frågan igen. 

Val 
Så skulle det då väljas ledamö
ter till förvaltningsutskott, so
cialnämnd och en hel radda andra 
utskott och instanser. 

Även här var VPK och störde 
enigheten, genom att föreslå egna 
kandidater mot valberedningens 
förslag. Man förklarade sig med
vetna om att man enligt strikt 
proportionella principer inte var 
berättigad till ledamöter i utskot
ten, men menade att det var ett 
demokratiskt krav, att alla partier 
i landstinget var representerade, 
åtminstone i de »tunga» nämnder
na. Som i övriga av måndagens 
frågor fcill VPKs sådd på hälle
berget, (som landstingets ordfö
rande pastor Blomqvist skulle ha 
uttryckt saken). 

~~ ----

J a-sidans anhängare påst år att kärnkraft är säkrare än sex! 

Prenumerant! 
För de allra fletta av er är det 
tid att förnya prenu merationen. 
Du besparar oss mycket arbete, 
om du utan att vi skickar dig 
inbetalningskort betalar din pre
numotration niinallr. 
Priset är 40:-/l"r o c h 22:-/halvllr. 
60:- retpektive 30:- om du vill 
!:tödprenumerera, vilket behövs. 

Pg 174 59-9, edretMn VPK Lund . 
V eckobladet. Glöm Inte skriva ~ 
namn och ec:tr .... Skriv glirna att 
du är "gammal prenumerant" . 
(Inte hur gammal du lir, dock) . 

REDAKT IONSUTSKOTT 
För nr 46 : Bo Rothstein , Ingr id 
Andre, Eva Almqvist . För nr 47 : 
l ng rid Andre, Eva Almqvist , F in n 
Hagberg. 

' Ansv. utg . Monica Nym ark. Satt och tryckt pli acupress av VB-red . 

Verk~tadsgolvetl 

KMF, Kommumstiska Metalla ~b·J· 
tareforeningen - VPK har ater 
kommit ut med ett nummer av 
sin tidning Verkstadsgolvet. Som 
vanligt innehålle! den intr~ssanta 
lägesrapporter fran mdustnar~ets
platserna i Lund san1 t artiklar 
om makten över forskomgen och 
om energifrågan. Fin .. •s att få på 
VPK-lokalen. 

Kårvalet 
Årets kårval innebar, sota vi at<:r . 
gett i VB tidigare, ingen ;nakt
förskjutning o kårens parlament, 
depu terade. I veckan blev också 
kårstyret klart. Som vanligt gjorde 
de två högerpartierna upp och de i 
slutad e med att det mindre av 
dem , teknologpartiet Femvak, be
satte kårordförandeposten och 
det större och mera borgerliga 
Fris fick kårviceposten san1 t majo
ritet i styrelsen. Inget särskilt nytt 
på den fronten. Nämnas kan att 
Fris kandidat till ordförandepo:,
ten var kvinna vilket förmodli 
gen avgjorde att Fris bara fick 
kårviceposten fcir första gången. 
Sådan är mentaliteten i student-
högerkretsarna 1979. . 

Några dagar efter kå1valet blev 
det också klart att högermajorite
tet skulle föreslå en budget meoi 
en kåravgift på 193 kr per ter
min vilket är en höjning med J 5 
kronor. Det är märkligt att Lunds 
studenter stillatigande år efter år 
kan vara nöjda med att få betala 
landets i särklass högsta kåravgift 
med tanke på den mediokra 
verksamhet som Lunds student
kår erbjuder. 

ÖSTER Sdgmöte sö 16.12 k l 17, 
HSB-Iokalen, på Flöjtvägen 
VABDRARLAGET ·December
vandring, avfärd lö 15.12 kl 6.59 
från Lund C. Amn. till Gunnar 
Sand in, 147505. 
BLÅSORKESTERN Rep. IC. 
15.12 på Palastra. 
TRÄFFPUNKT MARX Öppet 
hus fr kl 19 lö, Bredg.28. Dennis 
Töllberg & Torsten L eander: Yr 
kesförbud i Sverige. 
VPK Sånggrupp. Vi träffas p.§ Fa
ladsgårdens fritidsgård sö kl 17.45 
Medtag brunt o gult sångblad . 
Uppträdande kl 18. 
VPK l F Träning på Lerbäcksko
lan lö kl 16-18. (bra med motion 
före julen!) . 
PIONJÄRERNA Midvinterfest 
lö 15.12 kl 14-19. Fäladsgärdens 
fritidshem. 
Äldre pionj ärer t riiffas ti 18.12 
kl 18. 
KOMMUNMÖTET to rsel 20.12 
k1 19.30 äger rum pä Folkets 
Hus, Holmbergssalen. 

J ulklappstips 
Problem med var du ske ge 
släktingar och vänner jul
klapp? Ett tips: iställ~t fö~ 
att fl ä ng a runt och trangas 1 

varuhus s1l kan du ge en hel
årsprenumeration på Vecko
bladet i julklapp. Dll behöver dU 

· bara sätta in 40 :- (22 :-/halv'r) 
pä VB:s konto 174 59-9. 


