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Fredagen den 16 april 

Alfa-Laval 
stöder rasistregim 

Sverige har en lag som för
bjuder svenska nyinvestering
ar i Sydafrika. Denna lag har 
gett Sverige ett gott namn i 
det fria Afrika, t.ex. har 
handeln med Nigeria ökat 
kraftigt. Trots detta ökar 
svenska företag sina inves
teringar i Sydafrika. Det 
går med hjälp av undantags
regler och grumlig tillämp
ning av lagen. Detta vill inte 
regering och näringsliv tala 
högt om. 

Ett av de företag som uttnyttjar 
kryphålen i denna lag är ALF A
LA V AL, en av de största in du
strierna i Lund. Svenska företag 
som ALFA-LAVAL, hävdar att 
de genom att behandla arbetarna 
bättre än andra företag i Sydafri
ka, är med om att luckra upp 
apartheidsystemet. Men ALF A
LA V AL kan lika lite som något 
annat företag bryta mot arbets
marknadens regler och lagar där 
nere. 

1980 donerade ALFA-LAVAL 
en försöksanläggning för fram
ställning av alkohol till bränsle 
till Sydafrika. Tidigare har man 
levererat utrustning till SASOL Il, 
en anläggning för framställning 
av olja ur kol. Bränsleförsörj
ningen är ett av de områden som 
är mest känsliga för Sydafrika, 
inte minst får dess krigsmakt. 

Liksom alla andra företag måste 
man också betala lön till vita 
arbetare som gör sin värnplikt . 
90 % av de vita männen gör upp 
till tre månaders repetitionsut
bildning förutom två års grund-

utbildning. "Utbildningen" kan 
bestå av sådana saker som väp
nade attacker in i Angola. 

En annan lag tvingar företag 
som betraktas som strategiska att 
upprätta permanenta beväpnade 
vaktstyrkor. Det är troligt att 
detta gäller flera svenska företag. 
Enligt lagen om svenska investe
ringar i Sydafrika måste företa
gen redovisa t.ex. utgifter för 
upprättande av dessa s.k. drift
värn. Samtidigt finns det en 
sydafrikansk lag som förbjuder 
dem att lämna ut sådana uppgif
ter. F öretagen måste alltså med 
nödvändighet bryta mot lagen i 
Sverige eller i Sydafrika! 

DEBATT 
Alfa-Laval i Sydafrika 
Söndag den 18 april, kl 19 
Holmbergsalen, Folkets 

Hus 
Medverkande: 
Magnus Walan, Isolera Syd-

afrika-kommitten 
Björn Åkerblom, Alfa-Laval 
Robert Humphrey, Metall 

Aaron Mnisi (ANC) 

KOM OCH LYSSNA! V AR 
MED I DEBATTEN! 

VÄLKOMMEN! 

arr, Luncts Afrikagrupp 

Lösnummerpris 1 kr 

V pk reser till 

Ungern! 
I Vecko_bladet ~ 2/82_ kunde man läsa att V pk planerar att sända 
en partidelegatiOn till Ungern senare i vår. Vi berättade då 
också att Vpk Lund i en skrivelse till partistyrelsen krävt att 
re~~n. skulle ~nställas. I brevet hänvisade Vpk Lund till det 
m.Httara_ maktovertagandet i Polen och att Ungern var ett av de 
forsta lander som uttalade sitt stöd för militärregimen i Polen. 
Partistyrelsen har nu samman
trätt och då behandlades också 
brevet från Vpk Lund. Hur gick 
det? Blir det någon delegationsre
sa eller inte? 
-Bo Hammar, som är internatio
nell sekreterare i Vpk, var den 
från verkställande utskottet (VU) 
som redogjorde för innehållet. J 
sitt svar på brevet föreslog VU att 
det skulle lämnas utan åtgärd, 
och som planerat sända en parti
delegation till Ungern, säger Karin 
Lentz, från Burlöv och ledamot 
i partistyrelsen. 
Blev det då in~en diskussion? Det 
måste väl ända ha funnits någon 
av de närvarande som tyckte 
det var märkligt att Vpk tydligen 
fortsatter att ha normala förbin
delser med det ungerska kommu
llistpartiet i dagens läge? 

- Nej, det var ett enkelt beslut. 
det finns ett kongressbeslut från i 
höstas på att vpk inte skall bryta 
förbindelserna med kommunist
partierna i Östeuropa. 
Att maktövertagandet i Polen 
skedde efter partikongressen har 

alltså inte ändrat på förutsätt
ningarna för beslutet? 

-Nej, partiet har kommenterat 
utvecklingen i Polen på annat 
sätt. 
-J sammanhanget vill jag passa 
på och säga att partistyrelsen 
nu liksom vid tidigare t illfällen 
är väldigt kritiska till Vpk Lunds 
sätt att agera genom att gå utan
för partiet med sina skrivelser. 
Det rätta sättet är att gå den parti
interna vägen och inte springa 
till borgarpressen med sina skrivel
ser. (Brevet om ungernresan kom 
ut genom VB:s försorg. VB's anm) 
Men tror du då inte att partide
batten hade fått en annan inrikt
ning om Vpk Lund hade valt att 
gå den partiinterna vägen? Det 
finns ju alltid lägen i den politiska 
verkligheten då formalism en 
måste få ge vika för politiken. Det 
är säkert nyttigt för hela partiet 
om debatten förs så öppet som 
möjligt. 
-Jag tror att debatten hade 
kommit att föras på samma sätt 
även om inte Vpk Lund hade gått 
utanför partiet med sina brev, av
slutar Karin Lentz. 

Den svenska regeringen måste ta upp Eritreafrågan i FN, krå'ver Vpk S.';ånes distriktsstyrelse i ett uttalande: 

Redan 1952 åtog sig FNs ge
neralforsamling ansvar för Erit
reas nationella rättigheter i sam
band med upprättandet av fede
rationen mellan Eritrea och Eti-
01J~en. Eftersom dessa rättigheter 
kranks sedan mer än 20 år, före
ligger möjligheter att ta upp Erit
~fr~gan i FN, menar V pk Skåne. 

Pa Vpk-kongressen 1982 an
togs enhälligt att Vpk stöder det 
eritreanska folkets rätt till obero
ende och de eritreanska befrielse
rörelserna ELF och EPLF och att 
V pk förordar en fredlig lösning på 

konflikten mellan Etiopien och 
Eritrea. 

Förutsättningen för en sådan 
lösning finns. 1980 lade EPLF, 
den dominerande grenen av befri
elserörelsen, fram ett förslag till 
en fredlig lösning där man för
ordar en folkomröstning under 
internationell kontroll. Valalter
nativen skulle vara: l. Fullstän
digt oberoende, 2. federal anslut
ning till Etiopien, 3. Regional 
autonomi. 

Men Etiopiens militärdikta
tor överste Mengistu, utbildad 

i USA och utrustad i Sovjet, har 
förkastat den fredliga lösningen 
och satsar istället på en militär 
seger. Den 16 februari i år in
ledde Etiopien en jätteoffensiv 
mot Eritreas befrielse mot Erit
reas befrielserörelse. 120.000 man 
invaderade Eritrea, utrustade med 
sovjetiska Mig-plan, helikoptrar, 
stridsvagnar och artilleri. 200 sov
jetiska rådgivare deltar i de stri
dande förbanden och 4 sovjetiska 
generaler övervakar operatio
nerna. 
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J'ACCUSE 

~n.saru., 
-jag anklagar 

J'ACCUSE ... ! Är franska. 
De orden var den berömde franske författaren Emil Zolas, när han för 

84 år sedan gick till angrepp mot den franska regeringen . Den var ytterst 
ansvarig för justitsiemordet pä juden Dreyfuss. 

J'ACCUSE betyder JAG ANKLAGAR. 
Utan arbete har man ingen trygghet, ingen identitet, inga pengar, inget 
att göra, svårt att fä kompisar. Dessutom betraktas man som lat och som 
en börda för samhället. 

I sommar beräknas 185.000 människor gä öppet arbetslösa i Sve~_ige. 
I Lund gick i februari 1300 människor, varav 450 ungdomar, OPPET 
arbetslösa. 
Lunds kommun har dessutom nyligen infört anställningsstopp! 

Utan bostad har man ingenstans att vara. Bostaden är en del av ens iden
titet. Förrän man flyttat hemifrån "Är man inte vuxen". Man har svårt 
att bli självständig. Bostaden är en social rättighet. 
I Lunds kommun står ca 3000 människor i bostadskö. Majoriteten av 
dessa är ungdomar. Majoritetell1 har ingen egen bostad alls. I Lund 
bygger man fårre och fårre lägenheter. 

Utan tillgäng och rätt till bostad och än mer ARBETE ökar nerdrag
ningen och utslagningen av de som minst har utvecklat sitt eget själv
förtroende- DE UNGA, VI! 
Till skillnad frän Zolas justitiemord, spärrar man inte in oss, utan man 
spärrar ut oss·. 

MEN TROTS DET. 
VET VI: 
VI BEHÖVS! Och vi vill: 
VI VILL HA JOBB! VI VILL HA NÅGONSTANS ATT BO! 

KU ställer de kraven. Vi ställer kraven i ett 11-punktersprogram för 
ARBETE och BOST AD i Lunds kommun. Programmet publiceras här 
bredvid . 
Programmet ska vi ta med oss upp till det folkpartistiska kommunalrå
det Sverker Oredsson någon gäng i nästa vecka. Pä en "uppvaktning". 
Vi vet att det är förenklat, att det är lite klantigt. Vi är inga proffspo
litiker. MEN VI VET A TT PRINCIPERNA ÄR RIKTIGA. 

Vi tror att de flesta ungdomar häller med. Ju fler det blir som kommer 
upp till Sverker i rådhuset , ju mer kan vi sätta ät honom och det han 
representerar. Kom alltså med även du! 

ARBETSLÖSHETEN ökar. 
BOST ADSBRISTEN ökar. 
HYRORNA ökar. 
NERDROGNONGEN, UTSLAGNINGEN ökar. 
Programpartierna avskedar inte, kontoriserar inte själva, höjer inte hyror
na mest, säljer inte heroinet. Det gör kapitalismen. 
MEN DE GÖR INGET MOT ARBETSLÖSHETEN. 
DE INRÄTTAR INGEN SUBVENTIONERAD BOSTADSBANK FÖR 

BYGGANDET 
DE GENOMFÖR INTE KOMMUNALT HYRESSTOPP. 
OCH DE MINSKAR BIDRAGEN TILL FRITIDS OCH SOCIAL 

SEKTORN 
DET BORGERLIGA ETABLISSEMENTET ÄR DÄRFÖR INDIREKT 
OCH YTTERST ANSV AR! G T. 
J'ACCUSE! 
JAG ANKLAGAR! 

NORDISKT 
FREDSMÖTE 
GÖTEBORG 
I5MAJ1982 

Åk med till nordiska freds
mötet i Göteborg den l S maj! 
Kontakta Gertrud Waak tel 
046/13 13 37, Anders Mag
nusson tel 046/14 10 SS, 
14 13 94 eller Per Svensson 
tel 040/23 68 21, 22 28 62 
för närmare upplysningar. 
Senaste anmälningsdag är 
den 19 april så snabba på! 

KU: 11 punkter för rätten till 
ARBETE och BOSTAD! 

Vi kan göra mycket bara i Lunds kommun. Kommunistisk Ungdom presenterar här 
ett I 1-punk tsprogram för rätten till ARBETE och BOSTAD: 

I . KOMMUNALA UNGDOMSJOBB ! 
De som inte fAtt plats pi gymnasieskolan mista garanteras arbete av kommunen! 

2. SLOPA DET KOMMUNALA ANSTA.LLNINGSSTOPPET' 
De flesta ungdomar som slutar skolan flr jobb inom den offentliga sektorn. Om man drar in 
pi den, drar man ockd in pi ungdomsjobben. Av samma skäl miste vi bekämpa förslaget om 
anställningsstopp i landstinget. 

3. G (JR MA GASINET TILL M USI K- OCH F(JRENINGSHUSI 
Gör det gamla magasinet vid Allhelgonakyrkan t ill musik- och föreningshus, med replokaler, 
cafe' mm. Lit arbetslösa ungdomar rusta upp det under sakkunnig ledning och avtalsenlig lön. 

4. (JKA KOMMUNENS EGNA EKONOMISKA AKTIVITET! 
Anställ arbetslösa ungdomar för att rusta upp gamlaövergivna cyklar och sköta en kommunal 
cykeluthyrn ing! 
Odla grönsaker At skolor, daghem, mm. 

5. BYGG UT BARNOMSORGEN l 
Lund har on stor brist pi bl.a. daghemsplatser. 

6. A RBETA F(JR UNGDOMSGARANTI! 
Kommunen miste arbeta för att det genomförs s.k . ungdomsgaranti i industr in. PI vart fem· 
tionde vanligt jobb ska det införas ett speciellt JUngdomsjobbJ. Naturligtv is med avtalsenlig 
lön. Vi vill inte ta jobben för vira föräldrar genom att lita oss utnyttjas gratis! 

7. BYGG BORT BOSTADSK(JN ISTALL ET F(JR ATT BYGGA P-HUS! 
Bygg fler Lägenheter och bygg dem i flerfamiljshus med hyresrätt. Ungdomar miste ha rid att 
bo! 

8. STOPPA RIVNINGARNA! 
För varje gammalt hus som . rivs minskar Lunds möjligheter som turirtstad. Renovera husen 
istället och pi ett sictant sätt att alla har rid att pi i dem. 

9. OBLIGATORISK KOMMUNAL BOSTADSF(JRMEDLING! 
Lunds kommun mista arbeta . för att obligatorisk kommunal bostadsförmedling införs. 

JO. KOMMUNALlSERA STUDENTBOSTADSHUSEN! 

Il. INF(JR HYRESSTOPPI; 
De borgerliga makthavarna i Lunds kommun sänkte skatten med 25 öre förra lrat. Det är 
betydligt mer än vad kostar att införa kommunalt hyresstopp. 

Snäv budget 
Vi skriver detta därför att det nu 
har gjorts upp en budget för VPKs 
lokala valrörelse. Detaljerna ska fä 
bli en överraskning för motstån
darna, .och därmed även för an
hängarna, men sä mycket är klart 
att det blir en mängd trycksaker, 
en mängd affischer, en massa mu
sik, stora möten och små möten, 
kampanjknappar och högtalarbilar 
och mitt i alltsammans en höst
fest. 

Hade vi mer pengar skulle vi 
göra ännu mer. Vi skulle t ex sätta 
upp ännu fler affischtavlor, ge ut 
och sprida fler stadsdelsflygblad 
samt skaffa valbyråer även i de 
östra kommundelarna, där det ef
ter vad vi vet finns mänga slum
rande kommunistiska sympatisö! 
rer. 

Mänskligt kapital 
Men har man inte pengar kan man 
satsa det som är ännu bättre, 
nämligen sej själv. Vi har nu skaf
fat in virke för ersättning av de 
affischtavlor som strök med vid en 
av bränderna. Kom till vår parti
lokal och spika ihop några tavlor. 
Jobbet är inte bara roligt utan 
också lätt: det har hänt att uni
versitetslektorer utan minsta vana 
av praktiskt arbete lärt sej jobbet 
efter en kvarts instruktion. 

En säker investering 
Även om det kan råda delade me
ningar om vad som exakt bör 
komma i stället torde mänga män
niskor i Lund förenas i en upprik
tig vilja att fä bort den borgerliga 
majoritet som sedan femtiotalet 
har styrt kommunen. Säkert är 
också mänga av dem villi~ att 
offra en slant för det ändamålet. 

Kapitalplacering 
Vårt förslag är att man investerar 
den slanten i VPK Lunds valfond. 
Under hela 1970-talet har social
demokraterna i Lund, med sitt go
da kommunala partistöd och alla 
sina extraanslag från fackförening
arna, fört påkostade ·och ineffek
tiva valrörelser, medan VPK fört 
sparsamma och effektiva. Effekti
viteten mäts här förstås i vunna 
röster och mandat. Det var bara 
tack vare VPKs framgängar som 
borgarna var p ä håret att förlora 
förra gängen - ja, hade social
demokraterna kunnat täppa till 
lite bättre hade de tre gångna år
ens kommunalpolitik sett lite an
norlunda ut. 

Sä även inbitna socialdemokra
ter borde satsa en ordentlig slant 
pä VPK Lunds valfond. Historien 
visar att det ger resultat. 



BREVFRÅN 
UPPSALA 

Vid partikont;ressen 1981 aveloas de mot d.en reella socialismen fientli!a 

motioner som framf ör a.ll t VPK - Lund excellerade i. Partiets hö.ssta bel!lluta.nde 

organ sade alltså bestäat nej till de lundensiska kraven på att vi skall bry

ta förbindelserna med våra liroderpartier i de socialist iska länderna! 

Att som VPK-Lund nu &ör, försöka fA partistyrelsen att bryta mot pragrall 

och stadgar är något oerhört. (Att nästan varje nummer av Veckobladet står 

i direkt strid aot sta.dga.rnas § 1 och §3 moa . 2 börjar 11an ju "vänja" sig med . ) 

Kongressen har sagt si t t oa våra internationella förbindelser, a en VPK-Lund 

fra.Jihärdar och f örsöker att sa.'~otera kongressens be s lut. J&« ifrlgasätter 

oa det inte är dags att partistyrelsen ingriper med disciplinära ltgärder 

mot VPK-Lund. 

Torkel Söderlund 

(VPK-aro 1 Uppsala) 

"fri debatt - aktivt partiliv" 
Det är ofta som vi i vpk Lund ser 
nyttan av att följa gamle VIadi
mir Ilich' rekommendation att 
hälla si~ med en tidning för att 
föra ut asikter och ideer. 
Torkel Söderlunds brev är kort 
och något infekterat i tonen, 
men han driver tydligen två teser, 
dels att vpk Lund till skillnad 
frän resten av partiet är negativa 
till "den reella socialismen", dels 
att vi gör fel som driver denna 
linje trots att kongressen skulle 
gå emot. 

Tar man den första tesen, så får 
man först konstatera att "den 
reella socialismen" dvs systemet i 
Sovjet med satelliter, är och för
blir despotiskt och knappast kan 
kallas socialistiskt, och helt skiljer 
sig frän vad värt partiprogram 
menar med socialism. Detta fak
tum fortsätter att råda även om 
Vpk:s kongress skulle ha bestämt 
annorlunda. Det skall emellertid 
konstateras att partiet inte har 
ställt sig lojalt med "den reella 
socialismen" varken på kongres
sen eller senare. Debatten som för 
tillfället förs i Ny Dag av olika 
prominenta partimedlemmar be
kräftar detta. Den skillnad som 
kan ses mellan vpk i Lund och 
centralt kan endast tolkas som en 
gradskillnad i synen på partiets 
taktiska ställningstagande, ej ideo
logiskt-teoretiskt. Torkel Söder
lunds stora anklagelse mot Vpk 
Lund gäller det, att vi, trots att 
partiets ledning har tagit en rad 

i och för sig utmärkta uttalanden 
och åtgärder, fortsätter att ana
lysera och debattera frågorna. 
Detta, Torkel, är något som är 
utmärkande för Vpk och det 
kommunistiska partiet i Sverige! 

I Vpk fungerar politiken neri
från och upp, från partimed
lemmarna och folket ute i lan
det och upp till dess represen
tanter i styrelser på olika nivåer. 
Ett socialistiskt parti förutsätter 
ett aktivt partiliv, med en fri 
debatt inom och mellan alla 
nivåer där en partiledning inte är 
några nya herrar utan en grupp 
förståndiga kamrater, vilka man 
för en dialog med. Att i ett sådant 
system försöka föra in repressiva 
element som "disciplinära åtgär
der" eller uteslutningar är något 
som varit partiet främmande se
dan man gick ur Komintern 1943 . 
Sedan 40-talet har ingen, mig 
veterligt, blivit utesluten ur par
tiet av politiska skäl. 

Detta kan verka vara ett upp
och-nervänt partiliv för en man 
frän Olof Rudbecks Uppsala, van 
vid ett hierarkiskt system i Hans 
Majestäts offentliga sektor eller 
i det Svenska Arbetarepartiet, 
men jag hoppas att Torkel Söder
lund vänjer sig och kan komma 
igen i debatten både i VB:s och 
Ny Dags spalter, gärna med en 
frän V pk Lund avvikande åsikt. 

Mårten Dum!r för Vpk Lunds 
styrelse 

"utgivet- inte organ'' 
Veckobladet har alltid varit för 
friska tag i politiken och det är 
inte utan ett visst gillande som 
vi publicerar Torkel Söderlunds 
insändare. Även om vi på VB
redaktionen inte går i politisk 
polemik mot Torkel Söderlund, 
det gör Vpk Lunds styrelse här 
bredvid, sä innebär det inte att 
vi instämmer i allt vad Torkel 
Söderlund säger. 

Det förtjänar kanske att på
pekas att Veckobladet inte är 
ett "organ för Vpk Lunds sty
relse" utan fastmer, som man 
Fotnot 

Torkel S. nämnde nllgra para
grafer: V pk-s stadgar § 1 upptar 
1,5 sida, och det är lite svllrt att 
veta vad TS menar gäller oss . Kan 
det möjligen vara: » ... Par tiet är 
motständare till kupper, konspira -

också kan läsa längst upp på 
förstå sidan, är "Utgivet av 
VPK och KU i Lund". Skill
naden är inte helt ointressant. 

Samtidigt är det uppmuntrande 
för oss på redaktionen att Torkel 
Söderlund börjar, som han uttryc
ker det "vänja sig med" Vecko
bladets publiceringspolicy. Vi 
tar det som en uppmuntran och 
som ett stöd för att fortsätta att 
driva vår öppna och, i kommu
nistiska' sammanhang, tydligen 
lite ovana linje. 

VB-red 

tion och individuell terror ... >>? §3 
mom 2 lyder: »Lokalorganisation 
ska verka pli grundval av partiets 
program och stadgar och ge med
lemmarna skolning i marxistisk te
ori, partiets program och politik.>> 

Till Stortorget 
-den lokala maktens centrum 
VPK , KU och pionjärerna tänker 
avsluta årets förstamajdemonstra
tion på stortorget. Där, i rådhu
set, finns den lokala politiska 
maktens centrum, och platsen har 
bland annat valts för a t t markera, 
att i höstens val ska den borgerliga 
majoriteten äntligen brytas i 
Lund, liksom i Sverige. 

Demonstrationen avgår som 
vanligt från Clemenstorget kloc· 
kan 14, med samling en halvtim
me innan. Marschen fram till stor
torget via bland annat Nygatan 
och Svanegatan beräknas ta en 
halvtimme. Det blir i år en lokal 
huvudtalare, Gunnar Stensson, ut
rikespolitisk debattör och på sin 
tid drivande i Lunds FNL-grupp . 
Årets huvudparoller blir Arbetar· 
politik - Socialism, Norden en 
kärnvapenfri zon och Kamp mor 
imperialismen, men de cirka ~ut
tio övriga banderollerna ger plats 
for ett brett politiskt spektrum. 

Demonstrationen förväntas 
även i är bli den överlägset största 
i stan, sam tidigt som den är den 
största VPK-demonstrat io nen i 
landet. Inte minst lär temperatur
höjningen inför höstens val bidra 
till en stor uppslutning. Deltagar
na kommer i år att kunna lyssna 
till inte mindre än tre blåsorkest
rar förutom annan musik. 

Som vanligt ordnas en mängd 
andra aktiviteter kring VPK 
Lunds förstamajfirande. Vi tryc
ker på den egna screenu trust n ing
en en lokal affisch, årsboken 
"Lund sett från vänster" kommer 
av trycket, ett VB-ex t ra sprids i 
25 000 exemplar och dagen av
slutas med en stor fe st i Folkets 
park. 

VBs läsare kommer att få fler 
detaljer om förstamajprogrammet 
längre fram . Nu närmast svarar 
f<irstamajkommitten för två pro
pagandamöten på Mårtenstorget, 
den 17 och 24 april. 

"Fy fan för privata skolor!" 

1 Jan Hinderson har rätt. Det 
behövs en skoldebatt inom 
Vpk. Men knappast av den 
sort han försöker dra igång 
i VB nr 12. 

För det första bör de opportu
nistiska övertonerna i hans insän
dare tillbakavisas. Om vi menar 
att villaboende i t.ex. Veberöd 
är miljömässigt oförsvarbart och 
skattemässigt orättvist priviligi
erat, måste vi säga så. Å.ven om 
vi därmed förlorar några röster 
(fast det tror jag inte att vi gör). 
Pä samma sätt, om vi menar att 

l 
Waldorfskolans antroposofiska 
grundfilosofi - med sin tro på 

l reinkarnering, eteriska och astra-
liska kroppar o.s.v. - är en reak
tionär r~relse , måste vi säga det 
också. Arligheten vinner i läng

.den. 
Men tillbaka till skoldebatten. 

JH menar att partiet bör stödja 
alternativa privata skolor därför 
att vi stödjer andra alternativ
rörelser, typ Seger. Han tar det 
danska systemet, med sitt stöd 
till sådana skolor, som ett lyckat 
exempel. 

När det gäller "alternativrörel
ser", så finns det både progressiva 
och reaktionära sådana. Vi är 
kanske idag mest vana vid de 
progressiva rörelserna men histo
riskt sett finns det gbtt om både 
allmänna reaktionära som direkt 
fascistiska alternativ. Hitlers SA 
och SS var inget annat än "alter
nativ" polis och militär. Man kan 
m te u ~an vidare stödja någonting 
bara for att det kallar sig själv "al
ternativt". 

Skillnaden mellan Seger och 
Waldorfskolan är uppenbar. Alla 
kan handla hos Seger. Men d~t 
blir ett "privilegierat" fåtal som 
får gå i privata skolor, även om 
de får statsstöd. Och här är 
exemplet Danmark (och England) 
betydligt mer skrämmande än 
uppmuntrande. Visst finns det bra 
socialistiska privata skolor i både 
Danmark och England. Men den 
övervägande andelen privata sko
lor har en klar höger- och/eller 
religiös inrij<:tning. Det är till des
sa skolor som borgarna och den 
övre delen av mellanskikten 
skickar sina barn. Det är dessa 
skolor som betalar de högsta lä
rarlönerna, och dänned får de 
mest kompetenta borgerliga lärar
na. Kvar i de allt mer ekonomiskt 
och pedagogiskt utarmade stats
skolorna finns barn ur arbetar
klassen och lägre mellanskikten. 
Och ju fler progressiva föräldrar 
och lärare som satsar på sina egna 
socialistiska öar, ju sämre blir det 
f<ir de som finns kvar. Nej fy fan 
for privata sk o l or! ' 

Därmed inte sagt att dagens 
skola är bra. V pk har en stor upp
gift i att bryta ner dagens skol
struktur. Och ett sätt är att verka 
for fler inslag av pedagogisk för
nyelse inom grundskolan. Här 
borde V pk, t. ex . genom sin repre
sentant i skolstyrelsen, bli betyd
ligt mer aktivt. 

Det här med "privata alterna
tiv" och "socialistiska öar" är 
in.~ en ting speciellt för skolfrågor. 
Foräldrakcoperativa daghem och 
pnvata bostadsrättsforeningar är 
andra exempel. Små grupper, som 
p.g.a. en gynnad ekonomisk- eller 
arbetssituation, försöker lösa vissa 
problem på ett sätt som missgyn
nar andra. Och även i dessa fall 
måste partiet vara mer aktivt. För 
en ökad frivillig föräldrarnedver
kan i såväl skolan som förskolan . 
För ökad makt åt hyresgästerna. 
Men mot en ökad privatisering av 
såväl skola, förskola som boendet. 

David Edgerton 
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LÅNGT BORTA-
Någon noterade att undertecknad 
sign. åter dykt upp i VB s spalter, 
och undrade över skälet till den 
långa frånvaron. Jo, jag har varit 
ute och rest, långt borta. 

Även långt borta i världen hål
ler man nu som bäst på med full
mäktigelistor, och följande är någ
ra repliker jag snappade på ett 
möte som jag listat mej in på. 

Talare A: En av våra allra vik
tigaste principer är den om rota
tion. Jag sa redan för tre är sen, 
och jag upprepar det nu: detta är 
allra sista gången som jag kandi
derar. 

Talare B: Det är så mycket an
nat jag egentligen skulle vilja ägna 
mej åt - gärna praktiska, lite un
danskymda arbetsuppgifter. 

Talare C: Vi får inte glömma 
den sociala sammansättningen. 
Enda skälet till att jag trots tidi
gare utfästelser kandiderar igen 
är att den viktiga funktionärs
gruppen måste bli representerad . 

Talare D: Själv har jag inga am
bitioner, men menar att mötet 
skulle göra ett stort misstag om 
man inte valde min vän och allas 
vår kamrat E. 

Talare E: Själv har jag inga am
bitioner, men menar att mötet 
skulle göra ett stort misstag om 
man inte valde min vän och allas 
vår kamrat D. 

Talare F: Det blir en svår tid 
som väntar efter valet, och vi 
måste utnyttja alla våra erfaren
heter. Det är enda skälet till att 
jag kan tänka mej en plats på lis
tan igen. 

Talare G: Vi får ta detta med 
rotation på allvar, och jag ställer 
personligen upp. Jag har ju varit 
suppleant rätt länge nu och kan 
gott tänka mej en plats som ordi
narie. 

Talare H: För min del tänker 
jag inte klamra mej fast vid upp
draget. Jag ska inte bli som B, 
som ju grät när han förra gången 
riskerade att inte bli nominerad. 
Själv menar jag att andra arbets
uppgifter är minst lika viktiga -
kanske - på sitt sätt - (snyft). 

Talare A -G: Såja, såja, såja. 
Vi håller alltid ihop, det vet du. 
Och vi tycker ju som du, att en 
av våra allra viktigaste principer 
är den om rotation. Fast med 
måtta. Grr 

lag har flyttat 
och bor nu på Musikantvä~en lOA 
223 68 Lund. Hälsa· p!! någon 
gång! Olle Teleman .. 

EN FLICKA 
Gertrud Malmberg 
Milan Bily 
Lund 11/4 1982 

Vpk beskylls ibland, och då un
dantagslöst utan saklig grund, för 
att ha nära och varaktiga förbin
delser med olika främmande mak
ter. Men beskyllningarna har hit
intills alltid gällt konkreta kraf
ter och länder. Att Vpk skulle 
vara lierat med mytiska andliga 
ursvenska väsen är därför något 
nytt. I VB 12/82 kan man emel
lertid läsa att Arnulf Merker, som 
står som andra namn på riks-

Blåsarläger 
Blåsorkestern Hammaren och 

Skäran i Stockholm (vpk) arrange
rar i år det sedvanliga sommarläg
ret f"cir blåsare. I sommar går det 
av stapeln utanför Södertä!je. 

Hammaren och Skäran låter 
meddela att trots att anmälnings
tiden redan har gått ut vill man ha 
in fler intresserade - intresset har 
hittills varit litet svagt, och man 
fruktar att för litet reklam har 
gjorts. Alltså: hugade blåsarkamra
ter som vill fortbilda sig som mu
siker i sommar kan anmäla sig till 
årets sommarläger genom orkes
terledningen i Lund: Pelle (11 03 
86), Bengt (11 14 54) eller Olle 
(12 88 80). 

Oljeprissänkning 
- men höjd hyra! 

Onsdagen den 14 april hade 
Lunds Kommunala Fastighetsbo
lag (LKF AB) och Hyresgästfö
reningen förhandlingar om värme
kostnadsstegringarna. Regeringen 
har ökat på energiskatten för att 
som man säger minska oljebe
roendet. Och detta mycket dras
tiskt. Samtidigt som oljepriserna 
sjunker får den ökade skatten 
att sådant utslag att LKF AB 
i utgångsbudet begärde en hy
resökning om 8 kronor per kvad
ratmeter och år eller ca 50 kr 
per månad för en 70 kvm lägen
het. 

Efter förhandlingar stannade 
ökningen vid 5 kr per kvadratme
ter och år eller 30 kr i månaden 
fcir en 70 kvadratmeters lägenhet. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g J B 
222 20 UJND 

dagslistan fcir Vpk i Malmöhus 
län är vättodlare(!). 

Man ser framför sig Arnulf i 
sitt lilla växthus, eller är det 
möjligen storskaledrift, flitigt 
vattnande små gråa (röda?) vät
tar allt under det att han still
samt nynnar på: Hej tomtegub
bar, väx nu duktigt . . . 

Arnulfs egentliga titel är växt
odlare, m en vi vet tyvärr inte vil
ken sorts växter han odlar. 

LAGENHET 
gärna större 
önskas hyra! 

Aven tips 
mottages tacksamt. 
På"r 046/11 66 99 

Villa Eka 
Det börjar bli dags att ta en sis

ta titt på villa Eka . De som bor 
där flyttar till helgen och redan i 
nästa vecka kommer huset att ri
vas. Villa Eka (som ligger vid Trol
lebergskarusellen) är ännu ett tra 
giskt exempel på hur makthavarna 
hanterar vår stadsmiljö . Huset rivs 
helt i onödan. Det finns ingen 
stadsplan för området, utan tom
t en kommer bara att bli parke
ringsplats. 

Press på politiker 
Klostergårdens byalag arrange

rar en utfrågning av politiker an
gående utbyggnaden av Västra 
Ringen . Onsdagen den 21 april kl 
19 kan du fråga Lennart Ryde, m, 
Birger Rehn, s, l ngvar A milon, c 
och Kajsa Theander, vpk. Fp-rep
resentant ej klar. Lokal Kloster
gårdens fritidsgård, buss nr 1. 

Hej alla barn och vuxna! 
Sö 25 april träffas vi på Bred

gatan 28 i vpk-s lokal kl 14-17. 
Vi ska sy och klippa flaggor till 
1 :a maj . Ta med er något att äta 
coh en sax. Välkomna till Pion
järernas arbetsmöte. 
PS Ni är också välkomna till vårt 
läger i Asmåsa den 8-9 maj. Vill 
du veta mera kan du ringa 145185 
eller 118591. 

12-18 ap ril 1882 
Rask fotgängare: En student gick 
från Lund kl halv ett på morgo
nen, var kl halv fem i Landskro
na där en och en kvarts timmes 
uppehåll gjordes, varefter vägen 
fortsattes till Hälsingborg, dit han 
anlände kl halv tio på förmidda
gen. Den 5.3 mil långa vägen till
ryggalades således på 9 timmar in
beräknat uppehållet i Landskrona 
och en avstickare från Råå ner till 
stranden. Det blåste hård sydväst
lig vind. 
(Vad säger Vpk Lunds vandrings
sektion?) 

~KM&. 

Appellmöte 
Blåsorkestern spelar på lörda~ 

17/4 kl l l på vpk :s appellmöte pa 
MårtenstorgeL Samling kl. 10.45. 

KOMMUNALANsTÄLLDA 
Vi samlas på vpk:s partilokal . 
Bredg 28 nu på söndag den 18/4 
kl 19.30 för att diskutera kom
munistisk personalpolitik . 
Alla intresserade är välkomnat 
Vill du veta mer innan så ring till 
Erik Westlin på tel 15 09 79 
VPK :s SÖNDAGSSKOLA Mötet 
den 18/4 är uppskjutet. Ny tid
punkt meddelas senare. 
STDG CENTRUM möte 21/4 
kl 19.00 på Vpk:s partilokal 
Bredg. 28. 1 :a maj förberedelser 
samt diskussion om Falklandsö
arna/Malvinerna. 
UTDELNING AV 1 :a maj VB. 
Finns på lokalen fr .o .m. torsd. 
22/4. p 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN i 
Lund. Möte 20/4 kl 19.00 För
handlingar med privatvärdar. Stds
bibl studiecirkelrum 4. 
Fl LM l vans Barndom av Tarkov
skij. Skandia Söndag kl 14 
Förk öp (endast) på Seger m.fl. 

KOMPOL har möte må 19 april 
kl 19.30 på partilokalen Bredga
tan 28. 

PRAKT ISKT VB-ARBETE på lo
kalen to 22/4. Inbladning av inb.
kort. Alla kallas. Kl 18 börjar vi. 

REDAKTION: Lars Borgström 
Jan Hindersson oc h Kristina 
Lanthen 
BILDER: Kristina Lanthån 

KONTAKTREDAKTÖR för det 
nummer som kommer ut den 
29 april är Jan Hindersson som 
nås på tel 12 71 · 26. Den 23 
kommer det ut ett 1 :a maj extra. 
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