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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1981 7:e årg. 

Fredagen den l maj. 

Framtids och Miljöpartiet: 
Partibildning till hösten 
-Vårt partiprogram bygger på en ekologisk grundsyn. 
-Vi vill inte ha ett parti som förbjuder sina representanter att 

rösta efter sin egen övertygelse. 
-Den nuvarande principen att politik är ett livtidsyrke ställer 

vi inte upp på. 
-Vi tänker inte delta i ett politiskt spel där partiledarna gör 

upp med varandra om politikens innehåll över en kopp 
kaffe. 

Aktionsgruppen för Framtids och 
Miljöpartiet hade anordnat infor
mations och medlemsvärvnings
möte i S tadsbibliotekets hörsal i 
måndags. Ett 70-tal nyfikna hade 
dykt upp och dom fick bl.a. 
höra att Aktionsgruppen sedan 
ett drygt halvår tillbaka har ett 
30-tal programgrupper igång. 
Programgrupperna diskuterar 
olika avsnitt i den politiska 
verkligheten och till hösten är 
det meningen att man skall 
bilda ett parti och anta ett parti
program. 

I måndags kunde Aktionsgrup
pen alltså bara lämna vaga och 
diffusa besked om sin inställ
ning i olika frågor. 

Ann-Marie Westman från Lund 
inledde med att bl.a. poängtera 
att »Vi måste skaka av oss vår 
passivitet och olustkänsla. . . . 
Tänk på hemmafrun i Teckoma
torp som lyckades att avslöja 
BT Kemi.» »A lternativrörelsen går 
som en väckelse över världen. Låt 
oss tillsammans bana väg för det 
nya som kommer!» 

Kvällens huvudtalare var annars 
Per Gahrton som drog fram be
grepp som livskvalite kontra 
maximal materiell tillväxt. Per 
Gahrton sa också att det är två 

system som det nya partiet måste 
kämpa mot. Det etablerade poli
tiska systemet, med sina låsta 
positioner samt det ekonomiska 
systemet. 
- Det ekonomiska fåtalsväldet 
måste brytas och ställas under 
medborgarinflytande. 

Hur detta mer konkret skulle 
gå till fick man tyvärr aldrig reda 
på. Det kunde annars ha varit 
roligt för en gammal socialist att 
höra hur Aktionsgruppen hade 

· tänkt sig att lösa den k nu ten. 
Per Gahrton uppträdde med den 
politikervana, som han onekligen 
besitter. Som svar på frågor från 
publiken slog han alltsomoftast 
ut med högerhanden i en lång 
svepande gest: »Vi har diskus
sioner igång i arbetsgrupper. Vi 
har ett 30-tal arbetsgrupper igång 
och alla diskuterar.» 

Under mötet var ljuset tänt över 
publiken men släckt över represen
tanterna från Aktionsgruppen. 
Om detta skall ses som ett påtag
ligt bevis på Aktionsgruppens am
bition att framhäva medlemmarna 
på bekostnad av ledningen eller 
enbart var ett uttryck fOr en 
allmänt tveksam inställning till 
tekniska framsteg blev aldrig 
riktigt klart. 

Lösnummerpris 1 kr 

SOCIAL 
NED
RUSTNING 
DRABBAR 
SKOLAN 

Skolförvaltningens tjänste
män lämnar i förvaltningens 
ekonomiska verksamhetsplani 
EVP, för 1982-1986 exempe 
på nedprutningar i verksam
heten som kan bli nöd
vändig för att man skall 
komma inom de ramar den 
borgerliga majoriteten i ko
mmunstyrelsen angett . 

Förvaltningen poängterar att 
man inte tillstyrker någon av 
åtgärderna utan pekar istället 
på de konsekvenser en prutad 
budget medför. 
Ett politiskt ställningstagande 

för nedskärningarna av de plan
erade verksamheterna innebär en 
direkt social nedrustning i Lunds 
kommun. 
I den forteckning som över

lämnats finns förslag om sämre 
och fOr gymnasie- och kom
vuxelever avgiftsbelagd skolmat, 
avskaffande av lärarvikarier vid 
korttidsfrånvaro ( vilket innebär 
att lägstadieelever plötsligt kan 
stå utan tillsyn ) , medel för 
politisk och facklig information 
fOrsvinner, stängning av Kilians
gården på dagtid etc. 
Kort sagt, ytterligare fOrsärn

ringar för de socialt svaga, helt 
i linje med en borgerlig politik. 

Konstauktion 
Bland många inslag i årets l: a 
Majfest i Folkets Park kommer 
festdeltagarna att få vara med i en 
konstauktion. Detta är så vitt VB 
känner till första gången något 
dylikt anordnas av VPK Lund. 
Varför just en konstauktion? VB 
har talat med Tomas Kanter i 
festkommittl:!n: 
l VPK Lund och dess omgivningar 
finns som bekant en diger skara 
mycket duktiga målare och teck
nare, och jag är övertygad om att 
många gärna skulle vilja pryda 
väggarna i sina hem med tavlor 
från kamrater ur de egna leden. 
Dessutom går ju behållningen av 
auktionsinkomsterna till VPK. 
VB: men har det inte varit svårt 
att få konstnärer att ställa upp? 
TK: Nej, tvärtom. Nästan alla vi 
tillfrågat har varit positivt in
ställda till detta. Vi har redan 
in över JO olika verk, och dess
utom har en privat konsthandlare 
lovat skänka något. Men eftersom 
vi varit ute med kort vatsel har 
inte alla tillfrågade hunnit komma 
in med tavlor, men vi får väl 
hoppas att det blir fler tillfällen 
om detta faller väl ut. 
VB har förh!lndsgranskat materia
let till konstauktionen och det är 
verkligen ingen dålig samling. 
Här märks tavlor och teckningar 
från t .ex. Henrik Teleman, Chris
ter Möller, Lolo Wannberger, 
Göte Bergström och L-G Mann. 
Till detta kommer säkert flera 
andra överraskningar lovar Tomas 
Kanter, som avslutningsvis hoppas 
att lundakamratema ska fylla sina 
plånböcker med spekulations
villiga sedlar och bjuda friskt på 
alla objekten. 

......••......•.....• .......••.•...••.....•...••..••••••••• 
I dag (fredag) är det första maj! 
Demonstrationen samlas på Clemenstorget kl 13. 
Avmarsch kll4 till stadsparken, den »Vanliga» vägen. 

Mötet i parken börjar vid tretiden. Jonas Persson och Peter 
Fowelin håller korta tal för KU resp . det nya högskoleför
bundet. Eva Wigforss är huvudtalare. Kaffe m.m. finns att 
köpa. 

FÖRSTAMAJFEST I FOLKETSPARK KL 19.00 

Da~s till Sten-Gustens och Goof-orkestern 
A~ttster - __ Under~ållning - Servering - Konstauktion 
VIlorum for barn 1 angränsande fritidsgård 
Inträde 20 kr. VÄLKOMNA' 
VPKLUND . 



~Kg1~~~~ 
Framtids och 
Miljöpartiet 
Processen att bilda en lokalavdel
ning av Framtids- och miljöpartiet 
fortskrider, som framgår av vårt 
mötesreferat. 

FMP, eller vad det nu kommer 
att heta, har fel i själva sin grund
tes, nämligen att det nu skulle ha 
uppstått en »ny dimension i poli
tiken» som kräver nya organisato
riska uttryck. Idehistorikern Sven
Erik Liedman har t ex visat i en 
övertygande analys av kärnkrafts
omröstningen hur väl ståndpunk
terna där lät sej infoga i den höger
vänsterskala, som funnits åtmin
stone sen franska revolutionen. 
Annorlunda kan det ju inte vara 
så länge klassamhället består, vet 
vi som marxister. 

Men det hindrar inte att FMP 
är ett progressivt fenomen och in
tressant som tecken på borgerlig
hetens ideologiska upplösning. I 
lokalpolitiken borde det i t ex 
miljö- och demokratifrågor finnas 
fOrutsättningar för ett brett sam
arbete mellan FMP och VPK. Det 
skulle försvaga det politiska etab
lissemanget i allmänhet och det 
borgerliga blocket i synnerhet, vil
ket är alldeles utmärkt. 

Krig och fred 
Ingen har väl direkt betonat den 
militära aspekten i debatten om 
skjutbanan på norr, men en orolig 
förälder förde ändå fram tanken 
att hon inte ville att hennes barn 
skulle vänja sig vid att en skjut
bana •kan vara en helt naturlig 
sa\ i ett bostadsområde. 

Kanske ändå den konkreta 
kampen mot skjutbanan är en del 
av den viktiga kamp som måste 
föras mot de "megamord" som 
planeras av stormakterna. 

I en annan liten universitets
ort i Europa, Groningen, har det 
nyligen konfererats om konse
kvenserna av ett framtida krig i 
Europa. Man räknar med 100 
milj (exkl 114 milj sovjetmed
borgare) döda europeer. 80% av 
ozonskiktet som skyddar jorden 
från strålning blir förstört under 
5 år. Den amerikanske amiralen 
Gene la Rocque menar att kärn
vapenkrig, även ur militär syn
punkt, är meningslösa eftersom 
de inte kan vinnas. Medicinska 
experter antyder att sjukvård inte 
kommer att kunna bedrivas efter 
ett kärnvapenslag och att civil
försvaret egentligen är en illusion. 

Den enkla slutsatsen av dessa 
fakta säger oss att alla krafter 
nu måste sättas in för att över 
huvudtaget förhindra krig och av
visa alla spekulationer i "be
gränsade" krig. Vi måste lära oss 
arbeta tvärpolitiskt i denna fråga 
och vi maste vara beredda att 
kompromissa bort andra, i och 
för sig angelägna mål. 

Ett sätt att genast bölja är 
att stödja kampanjen för ett 
kärnvapenfritt Europa som kom
mit igång i Lund, liksom på 
många andra platser i Europa. 

Förnyare UNGDOMSFESTIV AL 
och .M
imitatöre 
Det stod flygbladsutdelare utan
för stadshallen på förra mötet 
med komrtmnfullmäktige. »VPK i 
farten igern>, tänkte väl den van
lige ledamoten på väg över torget, 
med eller utan suck. Men fel: det 
var centern som gjorde reklam för 
sitt initiativ »Dela Lund», som 
skulle behandlas på mötet. 

Det är fascinerande att se hur 
den förkättrade vänstern bildar 
skola i Lund , åtminstone när det 
gäller politikens yttre former. 
Tidigare har ju moderaterna tagit 
upp både äggkastningen och den 
fria affischeringen, detta sedan 
vänstern för längesen lagt av med 
åtminstone den förra metoden . 
Socialdemokraternas härmnings
försök har VB redan tidigare 
kommenterat - synd bara att den 
VB-inspirerade Lundademokraten 
nu blivit till ett allmän t propagan
dablad, som håglösa Arbetetjour
nalister smäller ihop som extra
knäck. 

Men även det pinfarska Fram
tids- och miljöpartiet tar efter 
VPK så gott det går. Vid sitt mö
te i måndags interfolierade de an
förandena med fiolmusik. Det 
böljade VPK med för flera år 
sen. Musikant då som nu: Staffan 
(Assar) Bengtsson. 

Ja, sen var det alltså ett långt 
och härligt fullmäktigemöte . Må 
vara att VPK introducerat seden 
att ge fullmäktigefrågorna en or
dentlig genomlysning. Denna 
gången var VPK-arna mycket kon
cisa i sina inlägg, men vältalig
heten blommade på alla andra 
håll. Mötet hann ju heller inte 
med alla punktema trots dryga 
sex timmars debatt. 

F as t fortfarande förknippas 
av någon anledning VPK med 
långpratande. »Kan ni inte ta 
över honom, han är precis som 
nib>, fräste irriterat en ledamot 
medan hon störtade ut ur salen. 
Det var hennes partikollega An
ders Ek (s)" som fått upp farten 
med sina ljusbilder, som illustre
rade de hemska följderna av en 
kommun delning. 

Men jag vet inte riktigt. Bott
nar inte Anders Eks hejdlösa och 
naiva reformiver i att han egent
ligen är en obotlig reformist. Han 
får nog bli där han är. 

ÅRSBOKEN 
Lund sett från vänster-81 
Köp den vid demonstrationen 
Endast 15:-

GLASS? 

Den 16-17 maj går Elevförbundets 
Ungdomfestival av stapeln i Stock
holm. Det blir en stor ungdoms
manifestation med massor av ak
tiviteter. l Lund är arbetet med att 
få ihop anmälningar till lunda
bussen i full fart. 

Elevförbundets ungdomsfestival är i år en uppfepning av förra årets<' 
succe'. Men i år har den ett tema: »Solidaritet med invandrare- mot 
rasism ern>. 
Festivalen bygger på en mängd olika aktiviteter fördelade på stationer: 
musikgala på lördagen, Rolk Wikströms hjärtslag, akrobatik, film
visning, amatörteater, debatt om invandrarpolitik, information om 
solidaritetsprojektet »Skolböcker till Namibia» mm. mm. 
Festivalen bygger på ungdomarnas förmåga att ~älva göra något. 
Exempelvis deltar två lundaband i ungdomsfestivalen. 
- J ag var med på festivalen förra året. Den gav oss väldigt mycket 
inspiration och ideer till olika alternativa fritidsaktiviteter. Dessutom 
är det ju över huvud taget skoj med en massa fräsiga aktiviteter samt 
att träffa andra ungdomar, säger Richard Hagerman ordförande i 
Elevförbundet på Fäladsgården i Lund. 
Eftersom ungdomsfestivalen håller på i hela två dagar, inkvarteras 
alla deltagare utifrån landet på fritidsgårdar. Detta plus festivaldel
tagande och bussresa torkostar 150 kr. 
Man behöver inte vara medlem i Elevförbundet för att resa till 
Stockholm och festivaleD., men vill man anmäla sig bör man göra det 
snarast. Ring till Elevförbundet Skåne under kontorstid på te! 040/ 
12 7339. 

Folkets Park 
hyrs ut 

I kommunstyrelsen har lagts ett 
förslag till ett nytt avtal för F ol
kets park. Det innebär att fred .
lörd. upplåtes på långtidskon
trakt till privat nöjesarrangör. 
Övirga dagar bokas genom Fri
tidsförvaltningen . 

SAP är med på detta! Deras 
representanter i Folkparkskoni
mitten, Birger Rehn och Karl
Erik Lindkvist har inte reserv
erat sig och deras kommun
styrelsegrupp röstade med borg
arna. Men det finns missnöje i 
bakgrunden. S tälJningstagande t 
är märkligt efter allt bråk so~ 
SAP ställt till med tidigare i frä-

, gan. skillnaden mot ttidigare är 
i huvudsak att kommunen får för
foga över onsdagarna också. 

Vpk krävde att Folkets park 
helt och hållet skall drivas av 
kommunen så att man slipper 
mer eller mindre seriösa nöjes
pappor eller mammor. Det måste 
vara en viktig uppgift för fritids
nämnden att erbjuda lundaborna 
dans och god underhållning till 
lågt pris och under trevliga 
-bl a drogfritt. 

Torra vädret problem 
för vandringssektionen 

- Nå, Gunnar Sandin i VPKs 
vandringssektion, hur blev det 
med påskvandringen ni annonse
rade om i VB? Kom ni fram till 
Båstad i år? 

- l helvete heller, vi gick fel 
och måste ta taxi sista biten. 

- Någon bra bortförklaring? 
- Ja, sista dan gick vi på den 

uppreklamerade Skåneleden. För
utom att den var uselt spångad ha
de den inga distansmarkeringar el
er avtagsskyltar mellan vindskyd
den. 

- Ni var nio eller tio som star
~?de men bara fem kvar på slutet. 
Ar det så att vandrarmaterialet är 
sprödare nuförtiden? 

-Visst inte, men vi går mest på 
grusvägar, och de har blivit steli
hårda av all torkan i vår. Det sliter 
enormt på fötter och leder. 

- Och sektioncas närmaste 
planer? 

- Vänsterns vårpromenad den 
17.5 då vi går till Kungsmarkens 
golfbana och mobbar överklassen. 
I pingst blir det troligen en barn
vänlig vandring i Sydskåne, men 
det finns också planer på en av de 
så populära distansvandringarna, 
dvs med dagsetapper på ca 50 k!Jl. 
Och i sommar blir det skotska 
högländerna, se särskild notis. 

Cubas ambassadör på besök 
Kubas revolution för mer än 20 
år sedan och Nicaragua idag hai 
mycket gemensamt. Inre sabo· 
tage, ekonomisk blockad, livs
medelsblockad. Det var så USA 
försökte kväva Kuba och idag för
söker kväva Nicaragua. USA for
söker provocera fram en invasion 
där. Så inledde Kubas ambassa
dör mötet på Folkets Hus i lör
dags. USA försökte att återta 
Kuba vid Grisbukten genom en in
vasion 1962. Men amerikanerna 
m0te ett oväntat starkt motständ 
hos befolkningen, samma sak 

skulle de göra idag. 
Kubanerna är beredda till samtal 
med USA. Samtal utan villkor.»Vi 
vill nu liksom då ha den ekonomi 
och den politik vi fön>. 
Kuba har gått framåt sedan revo
lutionen. Medellivslängden för ku
banen är i dag 71 år och för ku
banskan 74 år. Spädbarnsdödlig
heten är 18 per 1000 födda . Jfr 
Venezuela 60 per 1000 och Haiti 
200 per l 000 födda. 
Tänk om amerikanerna hade 
vunnit vid Grisbukten. 

uh 



Vanskött 
fastighetspolitik 
En vanskött fastighetspolitik ger vanskötta fastigheter. Det bor
gerligt styrda Lund ger tyvärr många exempel på denna enkla 
sanning. Vi ska ta ett exempel ur högen: Lilla Södergatan 14. 
Kanske låg det i vägen för det byggfirma bjöd över och på som-
1968 stoppade Genombrottet. maren kom uppsägningarna. Er-
Alltnog, kommunen skaffade det sättningslä.genheter b~höv<_le inte 
dittills rätt välskötta trevånings skaffas for det var JU nvnmgs-
hyreshuset med dess nio lägen- kontrakt. Där tyckte dock hyres-
heter för att riva det. nämnden annorlunda, sen hyres-

Men rivningen dröjde, år efter gästf~reningen tagiot sej an s~en, 
år. Hyresgästerna satt på rivnings- och sa skot man pa det defmltJva 
kontrakt men vande sej väl vid det beslutet en månad för att firman 
efterhand. Det fanns någon invå- skulle kunna skaffa lägenheterna. 
nare kvar sen tidigare ägare, men 
mest blev det unga människor 
som sökte sej till huset, som ofta 
är fallet i stadskärnans äldre hus 
med omoderna smålägenheter. 

Som också har hänt på flera 
håll bidrog bristerna till att öka 
kontakterna och sammanhållning
en bland folk i huset. Man satte 
gemensamt in dusch osv i källaren 
- på eget initiativ, för fastighets
kontoret bestod bara det torfti
gaste underhåll. H u s som ska rivas 
får inte kosta. 

Försäljning 
Fast hösten 79 hade fastighets
nämnden insett att det inte 
skulle bli några stora nyord
ningar i kvarteret och att huset 
skulle stå kvar. Behåll huset, 
rusta upp och ge hyresgästerna 
ordentliga kontrakt var VPKs 
linje i nämnden, men inte majo
ritetens. Den beslöt om försälj
ning. 

Några av hyresgästerna gick 
samman om en bostadsrättsföre
ning och la in ett bud. Men en 

MOLINS SKOMAKERI 
~:t Petri Kyrkogata 3 
fel. 11 35 24 

Vi utför alla slags 
skoreperationer 
Vi säljer Båstads
tofflor. 

Konkurs 
Under den månaden gick firman i 
konkurs - det händer inte så säl
lan i bygg- och fastighetsbran
schen, och man tycker att fastig
hetskontorets erfarenheter borde 
ha fått det att kontrollera solven
sen hos köparen. 

Kommunen återtog huset och 
fick fram ersättningslägenheter, 
fast följden blev ju att hyresgäs-

tema skingrades. Så det är inte ak
tuellt att de lägger något nytt 
bud. Huset är nämligen åter ute 
till försäljning, om det nu kom
mer någon seriös spekulant, för 
det har stått oeldat och obebott 
en vinter och farit illa. Kanske har 
det nu förfallit bortom all rädd
ning. 

Som sagt, en vanskött fastig
hetspolitik ger vanskötta fastighe
ter. 

ö Mårtensgatan 6 te! 046/132040 

Vi utför alla slags skore
perationer. 
Vi tillverkar även nycklar 
medan ni väntar. 

Att förstå revolutionen 
Sista delen 

Ny allians 
De försök om nu görs från 

olika håll går u t på att upprät ta 
en ny allians (med en i vissa styc
ken gammal ideologi) och en ny 
form för staten, vilken inte skall 
styra som borgarna vill. Men här 
träder svårigheterna in och ordet 
»kris», eftersom den nya alliansen 
eller den nya formen för staten 
inte är diskuterade och än mindre 
fardiga. 

Författarens recept är här en 
moderat strategi ledd av »margina
liserade intellektuella» som orga
niserar folket i de frågor som krä
ver ledarskap, organisation, själv
uppoffring. Av det sagda framgår 
att de två begreppen »revolution» 
(förändring) och »klass» är för
bundna med varandra, men i den 
aktuella situationen är också be
greppen och speciellt det andra 
komplicerade och problematiska., 
Under rådande förhållanden i 
väst och även i öst ifrågasätter 
man det mekaniska sambandet 
mellan dem , i den meningen att 
en förändring i maktutövningen 
från en klass till en annan eller 
nya produktionsförhållanden au
tomatiskt skulle ändra allt , en
ligt den ortodoxa synen på marx
ismen I ett modernt samhälle 
som vårt har det trätt fram nya 
behov, och den nya rörelsen ver
kar många gånger ha mycket lite 
att göra med den klassiska arbe
tarrörelsen. Nya dimensioner och 
livsvärderingar kommer in i det 
politiska livet och den politiska 
kampen. Kvinnorörelse , student
rörelse, homosexuella, energi och 
miljö , ungdomar, invandrare etc 
är ibland svårt att sammanbinda 
med den traditioenlla arbetar
klassens kamp. 

Men vad gör man i en sådan si
tuation? Från vissa håll, inte bara 
kommunistiskt, håller man hård
nackat emot och ser behoven som 
uttryck för en förlorad genera
tion. Från andra håll försöker 
man eliminera klass begreppen, för 
att legitimera mellanskiktets eller 
de intellektuellas intåg i klasskam
pen. Men detta kan vara en fråga 
om metod och inte om ideologi. 
Här i Sverige har klasserna i stort 
sett varit definierade enligt rigida 
mervärdestermer. Eftersom en så
dan sociologisk klassificering na
turligtvis inte kan ligga till grund 
för någon klassallians, dvs för en 
politisk bearbetning, försöker 
man nu (kanske omedvetet) att 
komma översvårigheten genom att 
antingen förkasta eller undgå 
dessa klassbestämmande faktorer. 
Inget mervärde, ingen klasskamp. 

Vad jag kan se är dessa klass
bestämmande faktorer generella 
och agerar så att säga i sista in
stans för alla. Men det innebär 
inte att man på grund av dessa 
determinanter kan jämföra en 

skottlandresan 
Avresa från Lund den l 7.6 

Lund - Esbjerg - Newcastle -
Perth - vandring till luverness -
Caledonian Canal till Fort Wil
liam - vandring till Loch Lomand -
Glasgow -Edinburgh- Newcastle 
Esbjerg - Lund. Återkomst den 
1.7. Total reskostnad exkl mat o. 
logi ca 1500 kr. 

Bindande anmälan senast 6 .5 till 
Jan Nilsson te! 13 37 66(dag) el 
13 41 79(kväll). 

klassallians i Sverige med en i 
Kina, allt efter hur nära eller 
avlägset de olika grupperna står 
begreppet mervärde. Det är i stäl
let så att olika klassallianser i oli
ka länder beror på olika historiska 
nationella verkligheter. Här i 
Sverige känner man inte till sin 
historiska verklighet. 

Marx, inte Hobbes 
Eftersom man befinner sig på 

denna nivå i stället för att studera 
egenarten i den svenska formatio
nen som hegemonisk klasskamp, 
försöker man mer eller mindre 
upplösa de marxistiska begreppen, 
upprätta en värld med »allas krig 
mot alla». Man ersätter Marx med 
Hobbes. Men kan denna »omar
betning av marxismen tjäna till att 
närma de intellektuella och mel
lanskikten till arbetarklassen? Är 
det inte i stället risk att man som 
författaren i Ho b bes' anda åkallar 
»längtan efter en varaktig makt till 
vilken vi är skyldiga får fred och 
vårt försvaD>? 

Om författaren vill påpeka att 
det finns behov att här i Sverige 
bygga upp en »elit» av intellek
tuella förstår jag honom . Men den 
»elitem> ska enligt min mening 
varken vara aristokratisk eller av
skild. Den ska vara en elit som 
inte upplever sig som elit och le
der massorna till självbestämman
de. Det innebär i sin tur att man 
bygger en ny historisk situation i 
vilken skillnad-avskillnad mellan 
elit och massor upplöses. En folk
lig och intellektuell revolution på 
en gång. 

För att avslutningsvis åter 
knyta an till författarens bild
språk: En återgång till Kartag o är 
inte nödvändig. Vi har redan kom
mit till Italiens »ljuva strändeD>. 
Därifrån måste vi fortsätta för att 
med en utvecklad strategi och nya 
centurier kunna säga med romar
na, om än polemiskt: »Carthago 
delenda est!» 

Tarcisio Bommarco 

Vi har på VB fått många stimule
rande reaktioner med anledning 
av Tarcisio Bommareos artikel. 
Här ett axplock: 

))lång men bra» 
»jag räknar dagarna till nästa num
mer med den spännande fortsätt
ningen>) 
»härmed säger jag upp min prenu
meration» 
»det här var väl inget - betänk att 
Kapitalet en gång gick som följe
tong i Neue Rheinische Zeitung» 

Härnäst återkommer avhandlings
författaren Pau Puig i Scotoni 
med ett, som vi hoppas, utförligt 
svar. 

Skjutbanan 
stadsplanen för skjutbanan på 

S :t Hans backar tillstyrktes av 
borgare och SAP. Här fanns 
dock tveksamhet inom SAP. Man 
anteckna till protokollet att i 
prioritering mellan skjutbana och 
koloniträdgårdar föredrog man 
kolonier. Anders Ek varnade för 
riskerna att anlägga en skjutbana 
där så många barn leker och på
pekade att man kan skjuta kort
håll på bollhuset och i Råby. 
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Karins krönika Berit As i Lund 
I kongresstider bör man när 
man skriver helst ta upp nå
got ur debattplattformen, fö
ra ut diskussion, helst till
föra något väsentligt. Nu hade 
jag tänkt skriva om när jag 
- av en händelse - hamnade 
på hälsohem och fastade . Hur 
får jag in det i en kongress

KURSVERKSAMHETENS 
SÖNDAGSFÖRELÄSNINGAR 

Leder språklöshet till våldskultur? 
Tove Skutnabb - Kangas, forskare, 
Danmark 

diskussion? 
Jo, bortsett från viss matt- och 
svaghet och andra symtom upp
täckte jag hur otålig jag var. O
tålig över att det enbart handlade 
om kropp, fasta, dryck, gymna
stik, promenad, sömn, dryck och 
om en fixering om mat, matre
cept... Jag såg, kände och försökte 
vidarebefodra faran för privatise
ring. Det fmns ett medvetande 
som man måste använda, appelle
ra till: en medvetenhet om gifter, 
kemikalier och annat som för 
snöd vinning produceras och som 
vi inte bara inte behöver utan ska
dar och förgiftar oss; det finns en 
medvetenhet som måste föras 
vidare, ut i samhället, att inte 
bara omfatta privatpersonen, att 
inte acceptera att den vanliga livs
medelsbutiken inte säljer närings
riktig kost utan besprutade grön
saker, potatis, bröd med konsi
stensgivare osv osv - förutom allt 
det multinationella. Tala om bred 
angreppsfront mot kapitalet! Här 

finmn deL ~ 

Idealister 
De som drev det här hemmet var 
idealister wm kämpade ekono
miskt för att klara sig. De arbeta
de i kollektiv, delade på allt ar
bete, de var mot kärnkraft och för 
kvinnokamp , de lärde ut allt de 
kunde. De som vistades där, s.k. 
vanligt folk, faktiskt, var också 
mot kärnkraft. De flesta som 
gästade hemmet gjorde detta för 
att försöka bota ledbesvär, värk 
och liknande. 

Giftfri mat 
Kongressdebatten var det. Det är 
nödvändigt att vi tar i miljöfrågor 
tillsammans med alla som har ett 
miljömedvetande, det är livsvik
tigt att vi gör det för att få den 
rätta kopplingen . Livsviktigt är 
det faktiskt också att vi griper oss 
an konsumtionen. Det får t.ex. 
inte vara "för dyrt" att kräva ait 
våra barn serveras giftfri mat, vi 
får inte slinka bakom allsköns be
kväma argument för att slippa ta 
itu med giftfri odling; vi måste 
kräva att vår produktion av livs
medel helt läggs om, f.ö. finns det 
en sådan rörelse nu bland vissa 
bönder. 

Jag vill mao tillföra detta i vår 
kongressdiskussion, att vi nu mås
t3 ta itu med vad vi producerar 
och vad vi konsumerar. Jag skulle 
också vilja till följd härav att vi 
skriver och menar att vi ska leva i 
balans med naturen, inte behärska 
den. 

Berit As, folketingsrepresen
tant för Socialistiske venstre
partiet i Norge, gästade i sön
dags Lund och talade därvid 
om fredskampen på ett möte 
arrangerat av kampanjen för 
ett kärnvapenfritt Europa, 
samt samma dag om kvinnor 
och politik i Kursverksamhe
tens söndagsföreläsningsserie. 
Berit Ås' äm nen, talarkonst och 
personliga utstrålning var av det 
slaget att många åhörare satt av 
bägge mötena. 

Freds- och kvinnofrågor ansåg 
Berit Ås vara så fundamentala att 
den traditionella partipolitiken 
med nödvändighet måste kombi
neras med tvärpolitiska aktioner. 
Hon gav exempel från Norge där 
en kvinnafront förhindrade Nor
ges anslutning till EG och där 
systematiska tvärpolitiska taktik
val ökat kvinnarepresentationen 
i kommunstyrelserna från 5% 
1967 till 22,5% 1979. Därvid har 
också politikens innehåll ändrats i 
riktning mot större förståelse för 
barn, åldringar och handikappade. 
Berit Ås var förvånad över svens
karnas dåliga tvärpolitiska engage
mang, men trodde att det möjli
gen berodde på - historiskt sätt -
större klassmotsättningar här jäm
fört med i Norge. 

Fredskampen 
Många tecken tyder på att fred s
kampen håller på att utveckla sig 
till en verklig massrörelse i Euro
pa, menade Berit Ås. Det är helt 
naturligt mot bakgrund av fram
för allt USA: s nya kärnvapenstra
tegi, som räknar med "begränsa
de" kärnvapenkrig i Europa. I 
Norge slåss fredsrörelsen mot för
handslagringar, medeldistransro.
botar och navigationscentraler, 
som hotar att göra Norge till 
förstaangreppsmål, medan i Sve
rige, ansåg Berit Ås, kampen 
främ st bör föras mot landets 
stora vapenexport och kärnkrafts
samhällets snabba tillväxt. 

Apropå allt prat från militärt 
håll om nödvändigheten av ytter
ligare upprustningar hänvisade 
Berit Ås till vanliga människors 
enkla fråga: kan det verkligen vara 
nödvändigt att planera för att 
döda oss mer än 40 gånger? 

Alltid Gott och Rikligt 
på 
Oemens Matsalar 
(brevid stadsbiblioteket) 

Vardagar 11-16 
Mysaftnar på ons- och 
fredagskvällar 19-23 
a la carte rätter , vin 
och öl 

"\. 

Tvärpolitiskt 
försök 
Kommunalt engagerade kvinnor 
gick inför budgetsammanträdet 
hösten -80 ut med en appell 
till övriga kvinnor i fullmäktige 
för att hitta en gemensam kvinna
politisk utgångspunkt infår barn
omsorgen. De socialdemokratiska 
kvinnorna såg sig förhindrade att 
agera tillsammans med oss. De 
borgerliga kvinnorna t.o .m argu
menterade emot oss och kunde 
inte förstå varför kvinnor speciellt 
skulle agera i den här frågan. 
Och nu senast när barnom
sorgsplanen togs vid fullmäktiges 
aprilsammanträde menade vi i 
VPK att till exempel en stryk
ning av 10 barnsamarittjänster 
är att stryka l O arbetstillfällen 
för kvinnor, att inte bygga ut 
barnomsorgen är att inte skapa 
tillfällen för kvinnor till arbete 
och att inte ge andra kvinnor 
möjlighet att arbeta. Kommunen 
som arbetsgivare har skyldighet 
att ge kvinnor arbete. När t ex 
20 arbetstillfällen för män 
försvinner då blir det stora 
rubrik er i pressen, när kvinnor 
genom en försummad barnom
sorgsplan utsätts för samma sak 
då tiger männen och då går folk
partisten i SCN Barbro Grevhohn 
upp och förlöjligar våra argu
ment och visar inte den ring
aste medvetenhet om att kvinnor
na får ta konsekvensen av en 
sådan patriakalisk och borgerlig 
politik . 

g s 

~ Bokealet 
~ S· t Petd Ky•kogoto 7 

l :a maj erbjudande 
KARIN LENTZ 
Häxorna Flyter 
35:- (ord. 42:-) 

- Hon har de grå tin
ningarnas charm. 

- F'låt men det 
måste vara fel. 

Sönd 3/5 kl 16, Folkets hus. 

Sydkraft stoppat! 

VPK IF lag I inledde fotbolls
säsongen med att i cupen slå 
Sydkrafts korplag med 4 - 2. Vi 
får hoppas att segern är - så att 
säga- symbolisk . 

.. ~~l kommunistisk 
. 4~ kommunalpolifk 

Måndagen den 4 maj är kompol
mötet förlagt till stadsbibliote
kets hörsal, där vi deltar i debat
ten om generalplanen för Lund 
med böljan kl 19. Därefter be
redning i studiecirkelrum. 

Budgetmötet blir istället den 
11 maj. 

BLASORKESTERN 1 MAJ: Ork 
1 (Krist ianstad) samlas 8.30 C le
men storget västra sidan. Ta med 
bil! Ork 2 (Helsingborg) samlas 
9.00 samma plats. Ta med bill 
Båda ork återsamling Ciamens
torget 13.00. 
Spelning i domkyrkan 18.15 sam· 
ling u tanför. 
Blåsork repeterar sön 3/5 kl 1'!1, 
V årfruskolans gymnastiksal. 
LUNDABYGDENS FÅGEL
KLUBB: möte 3/5 kl 19, studie
främjandet, Västergatan 11. Bild
vi sning. 
PUB SPARTA: lö 2/5 Ensamma 
hjärtan. Förköp Folk & Rock. 
MARXIM: Fred 1/5 kl 22 Rekyl. 

CYKELNYCKEL MCB upphittat. 
Finns på partilokalen. 

Redaktionsutskott för nr 17 
var Lars Bergström, Eva almqvist 
och F in n Hagberg. 
Kontaktredaktör för nästa nr 
är Jan Hindersson tel 12 71 26 

ROYAL 
zoo 

Karl XI gatan 19 
Tel 13 02 45 

Hemma
Rectangle


