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I Tisdags var VB där när klass 
SOIIA på Strömbergsskolan höll 
lektion för sina kamrater i paral
lellklasserna. Under 5-6 veckor 
hade de arbetat med "Krig och 
fred" i socialkunskap , samhälls
kunskap , religion och svenska. 
En del av resultatet visade de 
nu upp i form av en utställning. 
En del av eleverna fnissar inför 
lokalpressens fotografer, men de 
flesta blir snart allvarliga och 
betänksamma inför alla de o
hyggliga fakta de får ta del av på 
de välgjorda u tställningsskär
marna. 
-Men det är nog ändå svårt för 
dom som bara ser utställningen 
att verkligen fatta det här, mena
de en elev i SOIIA efteråt. 
- Själv tänkte jag inte alls sä 
mycket pä sådana här saker tidi-

Elin Wägner 
För hundra år sedan föddes. Elin 

Wägner i Lund. Pä Norra kyrko
gården ligger hon begraven. 

EW var i många avseenden före 
sin tid: särskilt hennes kamp för 
freden, den goda jorden och kvin
nors rätt känns idag mer än aktu
ell. EW uttryckte sig inte alltid i 
klasskampstermer och därför vår
das hennes minne även av prog
ressiva borgerliga kvinnor. Det 
är bra, för just den sortens bro
bryggare behövs kring frågor av 
övergripande natur. 

På Lunds stadsbibliotek har 
Internationella kvinnoförbundet 
för fred och frihet och Fredrika 
Bremerförbundet ordnat en liten 
utställning om EW. Här finns ock
så litteratur av och om henne. 

Söndagen den 16 maj ordnas 
det ett och annat med anledning 
av hennes födelsedag: 
Kl 12.30 Samkväm med EW i 
åtanke. Vänskapens hus, Bredg 
19. 

gare, men nu har man blivit 
engagerad på ett helt annat sätt. 
I början var vi inte speciellt en
tusiastiska inför det här pro
jektet, men när vi kom igång 
så vaknade intresset. 

Det var första gången som klas
sen arbetade på det här sättet, 
vanliga grupparbeten inom ett 
ämne nar man ju haft tidigare, 
men här arbetade man ämnesöver
gripande och med stor frihet för 
de enskilda grupperna att lägga 
upp sitt arbete. Lärarna gav tips 
på litteratur och lämpliga perso
ner att kontakta, t.ex. aktiva 
inom fredsrörelsen eller Avdel
ningen för Freds- och Konflikt
forskning vid universitetet. I all
mänhet fick man god hjälp av 
kontaktpersonerna, men det fanns 
några undantag. 

Kl 18 Minneshögtid vid EW:s grav 
pä Norra kyrkogården. Samling 
kl 17.45 vid grindarna Norra Pro
menaden/Kung Oscars väg. 
Kl 19 Domkyrkans krypta. Med
verkan av bl a feministprästen 
Mary Hunt, som talar om »Peace 
or patriarchate». Eftersits i Libe
riet, där bl a litteraturvetaren 
Christina Sjöblad samtalar med 
kvinnor i Lund som minns Elin, 
Fogelstad och den kvinnliga med
borgarskolan. 
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man pratade med eleverna 
verkade det helt klart att arbetet 
väckt ett intresse och engagemang 
hos dem. Tidigare hade frågor om 
krig och fred varit avlägsna och 
abstrakta, och fredsdemonstranter 
och pacifister ett främmande folk. 
Nu var tanken på att själv gå med 
i tågen inte längre lika främ
mande. 

Projektet är inte helt avslutat 
än. Ett stud iebesök återstår. Till 
Revingehed . 
VB har pratat med Marianne 
Sonnby, en av de lärare som ledde 
projektet. 

- Att vi valde att syssla med 
frågor om fred och krig beror 
väl till en del på att det går väl 
in i bl a det ämne som jag har, 
nämligen socialkunskap .. Social
kunskap handlar om samhället 
och sociala problem. Frågan om 
krig och fred är det största pro
blemet i vår tid. Därför tycker jag 
att man helt enkelt bör ta upp det 
i det här ämnet. En annan orsak 
är att jag själv är engagerad i fred s
rörelsen. 
Kan du berätta om hur ni genom
förde grupparbetet? 

- Det första vi gjorde var att 
se en film "Är det mej ni vill 
döda?" , som försöker sätta den 
enskilda människan i relation till 
rustningsvansinnet . Utifrån den 
filmen fick eleverna själva nysta 
upp frågeställningar som dom ville 
undersöka. Det resulterade i ett 
antal grupper som sedan har job
bat med : krigsorsaker, kapprust
ning, försvaret, alternativt försvar, 
fred srörelserna, u-länderna, vapen
export, pacifism och inte minst 
viktigt skönlitterära skildringar av 
krig. I det sammanhanget vill jag 

nämna att under en av de 
lektionstimmarna hade vi bjudit 
in Helena Svantesson att prata om 
sin barndom i andra världskrigets 
Polen. Helena Svantesson bodde i 
ett ghetto och satt senare i ett 
koncentrationsläger, ett läger i vil
ket hon miste sina anhöriga. Hen
nes berättelse gjorde djupt intryck 
på alla, elever och lärare, och sti
mulerade till ett djupare engage
mang. Det otänkbara blev verk
lighet. 
Elevernas inställning. Har den för
ändrats under arbetets gång? 

- En del elever var nog rädda 
och lite ängsliga för att det skulle 
ta för mycket tid. Några var ock
så direkt negativa, men en majori
tet av klassen var positiv annars 
hade vi aldrig satt igång. Det var 
som ett samarbete mellan lärare 
och elever som grupparbetet växte 
fram. 

Hos unga idag finns en resig
nation inför samhällsutvecklingen, 
ingenting går att ändra på . Jag 
hoppas att den inställningen ge
nom kontakten med fredsrörelser
na har ändrats hos en del elever. 
Hur har de redovisat sitt arbete? 

- Dels skriftligt, dels munt
ligt inför klasskamraterna och inte 
minst viktigt har det varit att dom 
också har redovisat inför andra 
klasser . Dom har gjort en utställ
ning som andra klasser har fått se, 
dom har berättat om sitt arbete 
och dom har diskuterat med sina 
kamrater. Det har gjort att arbetet 
har känts mera meningsfullt efter
som resultatet av deras arbete inte 
bara har stannat inom klassen. 
Känner du till några andra skolor 
i Lund där man har sysslat med 
liknande saker? 

- Jag vet säkert att man pä 
Polhemsskolan har haft en tema
dag om freden, och det har fun
nits intressen pä Katedralsskolan, 
men jag vet inte om det har blivit 
något. 

Vpk i Skåne: 
lätt stagnation 

Vpks Skänedistrikt höll i helgen 
årskonferens i krisernas Lands
krona, och Landskrona var också 
fåremål för ett av de mänga ut
talandena (de andra handlade om 
El Salvador, Polen, skattepoliti
ken och arbetslösheten). Konfe
rensen krävde åtgärder mot både 
den ekonomiska och sociala kri
sen (nedläggningen av Öresunds
varvet och andra industrier) och 
den kulturella (Skänska teatern). 

Verksamhetsberättelsen vitt
nade om en hyggligt fungerande 
organisation men ett - tillfäl
ligt? - stopp i mänga års oavbru
ten medlemsexpansion. Ett par 
nya lokalorganisationer har dock 
tillkommit under året. 

Det blev ingen större fram-

gäng får lundastyrelsens motion 
om att bryta alla partiförbindelser 
med Warszawapaktsländerna. En 
nycentristisk strömning gör sig 
bred i partiet ju st nu. A andra si
dan befann sej de Bromöllavete
raner som från höger ville ifråga
sätta Vpks Polenpolitik i fullstän-
dig isolering. . . 

Däremot bröt den debatt som 
de senare drog igång av mot den 
annars rätt händelsefattiga konfe
rensen. Det gjorde också den fris
ka kubbningen mellan de oeniga 
åstorparna, en konflikt som nu 
fördes upfl p ä en högre nivå. 

Nya frän Lund i distriktssty
relsen blev Jan Hinderson, Iris 
Nilsson och Anna-Sofia Quensel. 



UT TILL LANDET, 
MEN HUR? 
Förr när lundaborna ville uppleva 
den nyutspruckna bokskogen 
kunde de ta tåget till Bokskogen, 
dvs hållplatsen på järnvägen Mal
mö-Genarp , eller ännu enklare 
till Bökeberg på Lund-Trelle
borg. När deltagarna i Vänsterns 
Vårpromenad nu på Kristi Hi vill 
besöka de trakterna kommer de 
med tåget inte närmare än Sve
dala. 

Ge oss åter de lantliga skånska 
järnvägsstationerna! Återupprätta 
kollek livtrafiken! 

Val i sikte 
Mobiliseringsgruppen är mobilise
rad. Så kan man kort sammanfat
ta senaste nytt från valkommit
ten Mobiliseringsgruppen är den 
handfull eldsjälar som ska se till 
att tillräckligt antal medlemmar, 
sympatisörer och andra själsfrän
der förrnås att inse, att det bästa 
man kan göra för en bättre fram
tid är att under ett par veckor 
före valet stoppa i kuvert, dela ut 
valmaterial , spika affischtavlor, 
affischera, sitta på valbyrån mm , 
mm. Det är inte lite folk som be
hövs - hur många vet ingen 
exakt. Men nämner vi t ex att 
250 000 kuvert ska stoppas i 
(under de tre första veckorna i 
augusti) och att 100 000 försän
delser ska delas ut, ja då förstår 
du att alla som vill göra en insats 
också kommer att få göra det. 
Anmäl dig! Ju förr dess bättre. 
V ar för inte helt enkelt boka en 
semestervecka för valarbete? Ett 
hyfsat antal personer har redan 
gjort det. Fler är välkomna! 

F ö arbetar valkommitten 
oförtrutet vidare med sin alltmer 
minutiösa planläggning av valstra
tegin, samtidigt som den bryr sin 
kollektiva hjärna med mer eller 
mindre originella uppslag för att 
öka VPK :s "uppmärksamhetsvär
de" under valrörelsen (vem minns 
inte stortorgstavlan förra valet?). 
Och här, käre läsare, kan du redan 
nu göra en aktiv insats : låt fanta
sin flöda och ring in dina tips och 
förslag på tel 13 82 13! 

PA STÖDFESTEN .. . 

den 10 april till förm å n för FOR· 
Fli'l LN f El Salvador blev nettot 
32.686 kr. Nästan 1100 männi· 
skor löste entre ti ll stödgalan i 
Folkets park. Nettot går oavkor· 
tat till kampen i El Salvador. 

I blomstringstider 
Det är fint på stan så här års -

Lund visar sig från sin vänaste 
sida. På Mårtenstorget är det 
nästan sydländskt och vid Dom
kyrkans södervägg vibrerar luften, 
het som en försommarkärlek. Men 
det är ingen lätt årstid att hantera: 
allt går så fort, livet bara rinner 
iväg - se andungarna är redan 
halvvuxna i UB's damm. Och när 
de japanska körsbärsträden på 
Sölvegatan slår ut sina plastskära 
blommor brukar jag gripas av lätt 
ångest . Man har sina nojor. Hur
somhelst: det är tydligt att växt
ligheten i år ligger drygt en vecka 
före det normala: det fanns ju ut
slagna löv i några bokar vid S :t 
Lars redan l :e maj. Man slår då 
u. den oundgängliga handbo
ken "Det svenska året" och 
konstaterar att variationerna kan 
vara stora. I Marsvinsholm nere 
vid Ystad skedde bokskogens löv
sprickning 1921 redan den 28 
april medan det 1927 dröjdeända 
till 18 maj. Normaldagen är 
11 maj. 

Nya mönster 
Det finns en del nya beteenden 

att lägga märke till på stan också. 
Det här att folk samlas på stor
torget på stenläggningen framför 
Folk och Rock och har lite pick
nick och sällskapsliv är väl ett 
nytt mönster? Föränderligheten 
är nog det enda konstanta med 
Lund - se där en riktig kåsörs
formulering som jag säkert har 
läst någon annanstans. 

Vad gäller utelivet inomhus, om 
man säger så, så tycks Carlssons 
trädgård ha befast sin ställning 
som innestället Det är inte utan 
komplikationer - ölen är allde-

les för dyr och ägaren gjorde sig 
efter förra valet känd för att i 
glädje över den säkrade borgerliga 
majoriteten bjuda på fri entre
cote. Men kanske kan man ta 
sånt lugnt , affärsmän är ju affärs
män, i höst blir vi säkert bjudna 
på nåt lika fint när borgarna har 
störtats. Crepes med skaldjurs
fyllning tycker jag skulle sitta 
fint. Sen har jag lite svårt för 
ställets trubadurer, men smaken 
är ju olika. Ibland är det fräschare: 
Eva och Eva lär ha förekommit 
med sina Hardangerfelor. Det är 
klart - som gamla Clemens blir 
det ju inte, men allt är som sagt 
förä nderligt . Själv längtar jag efter 
ett ställe där man enbart kör finsk 
tango på dragspel, timme efter 
timme. 

Miljöpartiet slår till 
Jag är väldigt imponerad över 

Miljöpartiets förvalskampanj nu 
under maj. Trots begränsade re
surser har man effektivt lyckats 
sprida partisymbolen till snart 
sagt varje gräsmatta i stan. Från 
etablerat håll har hörts en del 
mumlande frågor om partiet verk
ligen har myndigheternas tillstånd 
för en så omfattande kampanj. En 
del motståndare tycks ha tagi~ 
saken i egna händer: en känd bor
gerlig politiker sågs i söndags gå 
till frenetiskt angrepp mot blom
morna på sin tomt med ett stål
glänsande verktyg. 

Mat och politik 

Polismästaren är naturligtvis be
kymrad över partiets planer att 
utanför Grand servera fri sallad 
med vin, båda gjorda på den up-

penbara ingrediensen, och bered
skapen lär ha höjts hos piketper
sonalen. Sen är ju nämligen fäl
tet fritt för en våldsam u pptrapp
ning. Givetvis kan inte Vpk Lund 
stillatigande åse utskänkningen 
- motdrage därifrån torde bli 
nässelsoppa, lanserad under devi
sen "gärna grönt, men med lite 
mer sting". Centern hamnar väl i 
beråd - potatisodlarna i Sandby 
är svårmobiliserade och vill säkert 
inte offra sättarna i det korv-och
-mosprojekt folkpartiet har dragit 
upp och där liberalerna skulle bi
stå med en nyutvecklad vegeta
risk korv. För moderater och 
socialdemokrater återstår bara 
att svara med hamburgare och 
ketchup under parollen ''bejaka 
industrisamhället". Ack, ja, det 
är mycket med mat och politik, 
det vet vi som minns när Sverker 
Oredsson och Bertil Rubin och 
alla de andra under hallelujarop 
delade ut pepparkakor och kaffe
burkar till folket på AF för Olof 
Wahlgrens pengar. 

Tidig Blomstring 

Men åter till huvudfrågan : 
kommer Miljöpartiet att kunna 
hålla uppe det här propaganda
trycket eller försvinner det bara 
som agnar för vinden? Visst kan 
man tänka sig en sms andra blom
ning fram i augusti, men min be
dömning är att den blir mindre 
spektakulär och i det klara höst
ljuset framåt mitten av september 
kan det kanske bli lite visset. Men 
gardera med X, kulan är i luften 
och bollen är rund, som vi brukar 
säga i de kommunalpolitiska kret
sarna. 

Lucifer 

Socialistisk Folkepartis framgångar 
I måndags hade vpk :s kommunalpolitiska grupp ordnat ett möte ~ 
med Bjarne Petersen från Socialistisk Folkeparti i Danmark. Syf-
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tet var att få bakgrunden till SF:s stora valseger i höstas , då man ~-------'J 
ökade antalet folketingsledamöter från 11 till 21 . :-------1 

Bjarne sitter för sin del i Köpen
hamns fullmäktige för stadsdelen 
Valby . Han är en man i sina bästa 
år, bär på en färggrann skjorta och 
har en imponerande mustasch. 
Ibland skrattar han bullrande på 
danskt vis . 

Vad är då orsaken till SF:s fram
gångar? Bjarne menar att det är en 
fördel att ha sossarna i regerings
ställning, i synnerhet som de dan
ska reformisterna är mer förborg
ligade än de norska och svenska. I 
själva verket är det just många 
desillusionerade socialdemokrater 
- ofta med facklig bakgrund -
som sökt sig till SF . En annan vik
tig grupp utgör kvinnorna, som 
har funnit att det går bra att job
ba inom SF för kvinnokrav. Or
saken till detta är att inan sen 
19 72 tillämpad stenhård kvote
ring i partiet. 

Enigt parti 
För att markera kvinnofrågorna 

och de fackliga frågornas speci
ella vikt har SF särskilda lands
möten som förbereder kongress
besluten. Inom dessa har man 
stött och blött under många år 
tills man nå t t fram till enighet. 
SF framstår nu som ett enigt 
parti och det har också varit av 
betydelse för valframgångarna. 

Inom SF har funnits en falang 
som förespråkat ett mycket nära 
samarbete med sossarna och dan
ska kommunistpartiet, men denna 
grupr har nu läämna SF. Under 
en langt tid har der varit svårt 
för SF att hävda sig fackligt gent
emot DKP och sossarna. Dock 
tycks det nu som om vinden vänt 
sig: SF :s krav på en decentralise
rad fackföreningsrörelse, med 
aktiva medlemmar på basplanet, 
har börjat vinna gehör. 

Realistiska krav 
Rent allmänt kan man säga att 

SF försöker ställa realistiska poli
tiska krav, som inte förutsätter en 
omedelbar revolution. Detta till 
skillnad från DKP och smågrup
perna(Bjarne skoljar här lite över 
alla bokstavskombinationerna). 
Vi kommer så osökt in på VS och 
dess ~eventuella framtid. Den är 
mörk, menar Bjarne, troligen 
kommer VS att utplånas vid nästa 
val på grund av deras rotations
princip som förbjuder omval efter 
två perioder. Vid nästa val kom
mer nästan alla kända namn inom 
VS att försvinna. Resterna av VS 
kommer att gå till SF och små
grupperna, profeterar Bjarne. 

Mycket annat blev förstås av
handlat innan Bjarne Petersen 
sent omsider blev körd till Öre
sundsbåten av Erik Nilsson. En 
intressant kväll , tyckte nog alla 
närvarande. 

FH 

Vänsterns V ARPROMENAD 

Avfärd med tåg från Lund 
9 .12 . Efter en timmes tågresa 
kommer vi till Svedala. Vi går 
en lätt vandring på ca 3 km 
och fördriver dagen med 
musik, tal och lekar. Ta med 
matsäck! Från Svedala går tå
get tillbaka mot Lund kl. 
16.05 och efter byte i Malmö 
kommer vi till Lund 17 .20. 
Ingen föranmälan. Kom ner 
till stationen bara. Och da
gen? Den 20 maj. Men det 
visste du kanske redan? 



Vad 
skulle Marx ha sagt? 

Bödeln la snaran om halsen och 
drog huvan över ansiktet på den 
dödsdömde. Tystnaden i avrätt
ningslokalen var total. Från huvan 
hörde man plötsligt en stark 
stämma. 

- Tider ska komma då vår 
tystnad i graven är mäktigare än 
d~ röster som ni nu kväver. 

statsbödeln i Chicago hängde 
de fyra dödsdömda anarkisterna 
den 11 november 1887. Den fem
te dödsdömde anarkisten hade 
sprängt sitt huvud morgonen före. 

Det var den l maj 1886 som 
360 000 arbetare i USA gick ut i 
generalstrejk. För första gången 
använde de den direkta aktionen 
för att få genom sina krav på åtta 
timmars arbetsdag. 

Tre dagar senare slog en arbe
tare ner en strejkbrytare utanför 
en fabrik i Chicago. Som svar 
mördade pinkertonare - företa
garnas privata väktare - sex och 
sårade hundratals arbetare. 

De strejkande ordnade ett 
protestmöte dagen därpå. Polisen 
försökte skingra de som hade sam
lats på Hay Market. Någon kasta
de en bomb som dödade sju och 
skadade femtio konstaplar. Då 
öj:!pnade polisen eld. Arbetarna 
flydde undan gevärskulorna. 

Den 5 maj häktade polisen 
åtta välkända arttetadedare och 
beslagtog en socialistiska tidning. 
Rättegången som följde var rena 
justitiemordet. Åklagaren använde 
nämligen hotade och köpta vitt
nen. Och domaren fick hjälp av 
mutade jurymän. Han dömde sju 
av de häktade till hängning och en 
till 15 års fängelse. Guvenören i 
Illinois ändrade två dödsstraff till 
livstids fängelse. 

Det var på en fredag som bö
deln avrättade de fyra dödsdöm
da. Söndagen efter följde 150 000 
personer de fem anarkisterna till 
kyrkogården i Waldhinn. Musik
kåren spelade Marseljäsen och 
Annie Laurie - de avrättades sista 
sånger. Konstaplarna kunde se hur 
de förbjudna röda märkena lyste i 
knapphål och på hattar. 

Den beslagtagna tidningen het
te Arbeiterzeitung och tillhörde 
JAA - Internationella Arbeiter
Association. Frihetliga socialister 
hade grundat den fackliga organi
sationen i Pittsburg l ~83. 

Socialisterna strävade efter att 
ersätta det kapitalistiska samhället 
med ett som var grundat på ko
operativ. De ville uppnå jämställd
het mellan kön och raser. De arbe
tade för av avskaffa mellanhänder 
och profittagare i varubytet. De 
ville införa kommuner som själva 
bestämde i sina egna angelägen
heter. 

Vi syndikalister i Lund var väl 
medvetna om vad de här händel
serna i arbetarrörelsens historia 
betydde när vi demonstrerade den 
l maj 1982. 

Det var andra året i rad som vi 
tågade tillsammans med Vänster
partiet Kommunisterna. 

Vpk-Lunds styrelse kommen
terade det så här i Veckobladet: 

Till vår stora glägje har syndi
kalisterna i år valt att sam ver
ka med oss. Representanter 
för den förvetenskapliga och 
vetneskapliga socialismen ingår 
en skön förening. (Undrar vad 
Marx skulle ha sagt ?) 
Lars Bengtsso n i styrelsen för

klarade för mig i telefon att man 
ska se det här inlägget som en 
självironi. Må så vara. Jag förstår 
bara inte varför VPK-Lunds sty
relse måste använda syndikalister
na som tillhygge när de kritiserar 
kommunisterna. Och jag är förvå
nad över att den inte klarar av att 
grunda sin ironi i verkligheten. 

Karl Marx avled 1883. Syndi
kalismen växte fram vid 1900-
talets början. Han kunde alltså 
knappast uttala sig om en fack
lig rörelse som såg dagens ljus 20 
år efter att hans hade slocknat. 

Däremot kritiserade han anar
kismen. Men det är en annan his
toria. 

En grund för Karl Marx so
cialism var den franska utopismen 
i mitten av 1800-talet. Det är den 
som styrelsen kallar förvetenskap
lig socialism. Fast man kan disku
tera hur mycket den har med syn
dikalismen att göra. 

Men om Karl Marx hade levt i 
dagens Sverige så är det mycket 
möjligt att han hade varit ansluten 
till Sveriges Arbetares Centralor
ganisation - syndikalisterna. Pre
cis som många andra kommunis
ter. 

Missförstå mig rätt. Jag bryr 
mig inte om att lägga rabarber på 
det hundra år gamla skägget. Nej, 
orsakerna finns fram för allt i 
Polen och i fredsrörelsen. 

I nästa artikel ska jag förklara 
vad jag menar. 

Per Lindqvist, SAC 

Om 
att avbryta förbindelser 
I Veckobladet nr 15 finns ett brev 
från Torkel Söderlund, en Vpk
are i Uppsala, som häftigt kritise
rar styrelsen i Vpk-Lund. 

Brevet är inte skrivet på kor
rekt svenska. VB-red påpekar helt 
riktigt att det heter "vänja sig 
vid" och inte "vänja sig med" som 
Torkel skriver. Det är en nyttig 
påminnelse för eventuella 'barfo~ 
tajournalister" om att VB har 
höga krav på språkriktighet. 

Mårten ·Dumir, som inte bara 
besvarar brevet på helt korrekt 
svenska u ta n dessutom visar prov 
på en imponerande bildning, me
nar att det är en särskilt förfinad 
form av demokrati,· när Lunda
styrelsen i öppna brev uppmanar 
V pk :s partistyrelse att "bryta för
bindelserna" med kommunistiska 

, partier i Östeuropa. 
Liknande krav behandlades på 

V pk :s partikongress -för några 11\å
nader sedan. Kongressen konsta
terade först att partiet inte har 
några avtal som kan sägas upp 
eller på annat sätt formellt brytas. 
Däremot upprätthåller partiet 
breda internationella kontakter 
med befrielserörelser och partier 
- såväl socialistiska som kommu
nistiska - över hela världen. Det 
är kontakter som tas under full 
självständighet för alla parter. 
Kongressen menade att dessa kon
takter skall fortsätta och dess
utom byggas ut. Det är stånd
punkter som liknar det italienska 
kommunistpartiets. 

I detta hänseende har Torkel 
· rätt: de motioner, som krävde att 
förbindelserna skulle brytas med 
partier från Östeuropa, avslogs. 
Jag är inte lika arg som Torkel 
men tycker nog att Lundastyrel
sen har en något egenartad upp
fattning av partidemokrati, när 
den förväntar sig att partistyrelsen 
några månader efter kongressen 
skall bryta mot dess beslut. 

De som ibland kompletterar 
Veckobladet genom att läsa bor
garpressen har där kunnat ta del 
av uttalanden från Vpk, som visar 
att kongressbeslutet ingalunda 
innebär att partiet försvarar den 
odemokratiska politiska struktu
ren i Östeuropa. När Torkel på
står det har han alltså fel. 

Det är glädjande att Mårten 
Duner påpekar detta. Lundasty
relsen har annars gett intryck av 
att uppfatta kongressbeslutet på 
samma sätt som Torkel - även 

ARDENNERNA 
Detaljerna klarnar kring Vand
ringssektionens Ardenneroffensiv. 
Det blir avresa till Aachen sön
dag den 13.6 och återkomst ons
dag den 23. Vi går med lätt pack
ning utmed småvägar på 3-500 
meters höjd, ca 25 km om dagen, 
ligger i tält och köper dagliga för
nödenheter i byarna. Resekostna
den beräknar vi till 7 00 kr. · 

Sju är anmälda och fler väl
komna. Kontakta Ingrid Andre, 
te!. 142672. 

om man värderat det olika. 
Det gör emellertid inte Lunda

styrelsens öppna brev mera för
klarliga. Att med dramatiska ges
ter upprepa samma förenklade 
krav gång på gång tyder inte på 
någon vilja att föra diskussionen 
framåt u ta n snarare på en tjur
skallighet som inte är ursäkeiii!· 
ens för den som verkligen skådat 
Sanningen och Ljuset. 

Roland Andersson 
Vpk:are i Lund 

Ibland har man glädje av sina gam
la VB. Om man återanvänder t.ex. 
VB nr 35/80 hittar man där ett re
ferat av CMS Östeuropaseminari
um som hölls i Lund i november 
1980. Där sade Håkan Arvidsson 
(medförfattare till boken Makten, 
socialismen och demokratin) pre
cis det jag skulle vilja säga till Ro
land Andersson: 
- Som kommunister tar vi princi
piellt ställning för de under
tryckta, mot de härskande. Varför 
ska vi ha speciella för b inde{~er 
med det härskande skiktet i Ost
europa? Vad har vi för värdege
menskap med dem? 

Relationerna till partier och 
opposition i Östeuropa kan inte 
bara vila på taktiska bedömanden. 
Vpk slirar på lamellerna, det är 
hela tiden detta å ena sidan men å 
andra sidan: 

Man tar avstånd från ockupa
tionerna men inte från ockupan
terna. Vpk måste göra en grund
läggande politisk bedömning av 
sin inställning till förhållandena 
i Östeuropa. Den avgörande punk
ten är att vi inte bara har 'me
ningsmotsättningar' med dem i 
ena eller andra frågan - utan att 
de härskande i Östeuropa är di
rekta hinder för utvecklandet av 
socialismen. 

Så långt Håkan Arvidsson. 
Det är detta saken gäller. Ska 
Vpk någonsin kunna bli trovär
digt i frågorna om demokrati 
och socialism (och med "trovär
digt" menar jag inte något lite 
allmänt valtaktiskt - utan t.ex. 
om jag själv ska kunna tro på par
tiet) så är det helt nödvändigt 
med en tofal brytning i ord och 
handling med sovjetmodellen och 
dess företrädare. Jan H. 
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Vietnam är inte helt bortglömt 
Söndagen den 9 maj firar solidaritet med Vietnam sjuårsminnet 
av Vietnams befrielse. Publiken är ganska liten men här sitter i 
alla fall tre representanter från Vietnams ambassad, några ansva
rig~ frå~. föreningen, ett par t?lkar, paret Lentz, Göte Berg
s!rom, Jorn Svensson, Anna-Sof1a Quensel, ytterligare några och 

------------..J sa dagens huvudtalare Kenneth Kvist, som varit gäst på Viet-

SJÄLVDEKLARATION 
- 90 186 kronor, sa Per Gahr

ton och radade på bordet upp sin 
självdeklaration med alla bilagor
na. - Det var vad jag tjänade förra 
året. Om politikernas an5eende 
ska kunna äterupprättas måste de 
visa att de har rena händer. 

· VBs utsände var lika impone
rad som de övriga reportrarna på 
presskonferensen där miljöpartiet 
presenterade sina riksdagskandida
ter. Både av de skriftliga doku
menten och av Per Gahrtons fasta 
och absolut ärliga blick. 

- En politiker måste ha rena 
händer, upprepade riksdagskandi
daten. Han måste avsky mutor 
och påtryckningsförsök. Den enda 
gåva jag har kunnat förmå mej att 
ta emot från tacksamma väljare 
är min trogna hund, Chequers .. . 
Chequers! . .. CHEQUERS! .. . 
Har den satans hunden sprungit 
bort nu igen? 

- Rena händer, som sagt. Här 
är mitt postigirokonto, bankkon
to, checkkonto, aktiesparkonto 
och min telefonsparbössa. Ingen 
ska kunna anklaga miljöpartiets 
politiker för att sko sej på politi
ken. Vi har inget att dölja, allra 
minst jag. 

- Men kan man säga att Adel
sohn har rena händer om han re
ser till Rio? Eller Lars Werner som 
säkert far som en skottspole till 
Moskva? Här har ni mitt pass och 
alla visa, var god och kolla stämp
larna. Kontrollera också mitt sjuk
försäkringsbesked, TV -licensen, 
mina konsumkvitton och hund
skattemärket. Nej förresten, den 
forbannade Chequers har ju löpt 
tvag! 

- Det har skrivits en del om 
mej och spriten. Nåväl, här är en. 
röntgenbild av min lever. Kan nån 
se några förskrumpningstenden
ser? Och här är ett attesterat lä
karintyg om blodvärden, blod
tryck ~ch äggvita. 

- Aven rent bokstavligt måste 
en politiker ha rena händer, nu i 
en tid med så mycken snusk. Och 
vad kan inte döljas i ett par väl
put~de lackskor? Vi i miljö
parhet. har dock inget att dölja. 
Jag lägger upp mina bara fötter på 
bordet här som bevis. Se bara 
in!!en smuts under naglarna, int~ 
mmsta doft av svett. 

- Men politikern måste inte 
bara ha rena fötter, fortsatte Per 
Gahrton och började knäppa upp 
gylfen. 

Grr 

. nams kommunistiska partis 5 :e kongress. Vid ett bord kan man 
köpa intressant Vietnamesisk litteratur och vid ett annat kan 
man få kaffe och hembakat för en femma (pengarna går till 
Vietnam). 

Gunnar Stensson öppnar mötet på 
sitt trivsamma sätt och överläm
nar ordet till Kenneth, som i för
siktiga ordalag försöker beskriva 
något som säkert varit en överväl
digande upplevelse. Det är första 
gången han varit i ett u-land och 
ord som imperialism och kolonial 
utsugning blir plötsligt levande be
grepp , säger han. Vietnams svårig
heter är så oerhörda: 3 O år av oav
brutet krig, 20 procent av jorden 
förgiftad, dödad boskap, dammar 
och kanaler bombade, 100 00-tals 
invalider och föräldralösa barn, i 
vissa åldersgrupper 70% kvinnor 
och 30% män, en av USA skapad 
parasitär ekonomi, torka, över
svämningar och missväxt. En stor 
arme som måste upprätthållas på 
grund av att Kina och USA gaddat 
ihop sig. Kampuchea ... 

Vietnam hade egentligen velat 
haft breda internationella kontak
ter men USA :s inringning och 
blockad har tvingat in landet i ett 
beroende till Sovjet och Come
con, ett samarbete som dock hit
tills gått bra och som varit till 
Vietnams fördel. Det tyckte även 

Vad är en 

skandal? 
l kommunens tre är gamla hus i 

kvarteret Uarda kryper fukten 
och möglet upplit väggarna. Fa
miljer har evakuerats, barn har 
vistats akut pli sju k hus, det l u k
tar illa och är ·kallt och fuktigt 
i lägenheterna. Vad beror dl! detta 
på? Jo, LKF (det kommunala 
fastighetsbolaget sätt anm. ) och 
BPA har använt hyresgästerna 
som försökskaniner och prövat en 
ny dränerlngsteknik, eller rättare 
sagt ingen tek nik alls. Man hop
pades att vattnet skulle sju nk a 
ner i jorden, men det steg i stället 
upp i husen, och praktiskt taget 
samtliga hus är nu angripna av 
mögelskador. Är detta en 
skandal? 

Skadorna konstaterades redan i 
september 1981, men först i slu
tet av februari 1982 fic k kontakt
kommitten information om mög
let. Då hade redan de första sjuk
domsfallen inträffat. Är detta 
en skandal? 

l ngenting gjordes åt skadorna 
på 7 månader, LKF och BPA lät 
möglet växa med hänvisning till 
att ansvarsfrågan inte var löst, Är 
detta en skandal? 

l början av mars skrev hyres-

Sveriges ambassadör, som Kennet 
pratat med. (dock kan man väl 
misstänka att Vietnam känner si~ 
tvingade att politiskt ställa upp pa 
en del Sovjetiska äventyrligheter) . 

Under existensminimun 
På kongressen lär det ha varit 

öppenhjärtliga diskussioner om 
landets ekonomiska problem, som 
är verkligt stora. Livsmedelspro
duktionen ligger under existens
minimum enligt FN's definition, 
tydligen har man gått för snabbt 
fram med socialiserande!. Nu ska 
man satsa på ett kontraktssystem 
som innebär ett ökat personligt 
ansvar: en viss , relativt liten ris
mängd t ex, ska levereras till kol
lektivet. Resten får man behålla 
eller sälja. I städerna ska småföre
tagsamhet uppmuntras. Kenneth 
förmodade, lite spjuveraktigt, att 
vi här kanske får se en ekonomi 
som verkligen kan komma att fun
gera enligt liberalismens ideal,dvs 
fri konkurrens utan monopol. 

Inte heller förhållandena inom 
Vietnams kommunistiska parti är 

' helt idealiska. Det talas om mut-

att han inte tycker nagont1ng 
i affären Uarda är en skandal. 
Han påstår dessutom att jag lju
ger, och därigenom också att 
de boende i kv. Uarda ljuger. 
Att han inte har haft nAgon kon
takt med hyresgästerna, än 
mindre besökt nAgon av de mög
lande lägenheterna, kanske för
klarar saken. Däremot tycker 
Sverker Oredsson att min inter
pellation är en skandal, dels p.g.a. 
mina påstådda lögner, dels därför 
att jag tar upp frågan om kom
munens ekonomiska ansvar. Vpk 
menar att kommunen måste ga
rantera hyresgästerna att de blir 
skadeslösa om så sku lle bli nöd
vändigt . Naturligtvis anser Vpk 
att BPA skall stA för kostnader
na. Den frågan skall nu avgöras 
av skiljenämnd. Sverker O redsson 
gör gällande att min interpellation 
skulle påverka dess utslag. Är det 
så vårt rättsväsende fungerar? 

l fullmäktige blev de t ingen 
debatt i frågan, trots att både 
Sap, fp och m är representerade i 
LKF :s styrelse. Det kan bara 
tolkas så att de inte vil l stå för 
alla de fel som begåtts, och inte 
heller kan tillbakavisa dem. 

---------------'- gästerna ett brev till de politis
ka partierna i Lund, eftersom 

l Svenska Akademiens ordlista 
definieras en skandal som "en 
skamfläck" eller "något som 
väcker förarge lse". Kvarteret 
Uarda är en skamfläck för kom
munen, liksom politikernas och 
direktörernas obefintliga intresse 
för hyresgästernas situation. Att 
Vpk tar upp konkreta problem 
som rör kommunens invånare i 
fullmäktige väcker som vanligt 
förargelse. 

DE FÖRSTA MATCHERNA 
· För er som undrar hur det gär 
·för V pk l F i korpfotbollen kan 
vi meddela att bägge lagen vunnit 
en match, förlorat en och spelat 
o~vgjort i tvä. Medelgod start p§ 
sasongen, kan man säga. 

man inte lyckats få vare sig LKF 
eller BPA att göra någonting. 
l nget parti utom V pk svarade. 
Är detta en skandal? 

Vpk skrev en interpellation till 
Sverker Oredsson. l sitt svar i 
fullmäktige gjorde han klart Birgitta Edgarton (vok) 

kolvar och opportunister som be
höver utrensas och man säger att 
byråkratin måste behandlas som 
en sjukdom och bekämpas på tu
sen vis. Partimedlemmarna måste 
vara föredömen och leva nära fol
ket . . . Undertecknad som är en 
misstänksam person, undrade i 
pausen om det bakom detta tal 
kunde röja sig politiska motsätt
ningar liknande dem i Kina, men 
Kenneth kunde inte bekräfta det
ta. Nej, man blir inte specialist 
för att man var.it i ett land några 
dagar, och det var också vad 
Kenneth påpekade när han fick en 
del knepiga frågor frän publiken. 

Solidariteten med Vietnam be
hövs mer än någonsin: att vinna 
ett krig mot världens starkaste 
arme är svårt, men att införa so
cialismen i ett sönderbombat 
u-land är ännu svårare. Ungefar så 
tänker ansvariga vietnameser efter 
sju år av "fred". 

FH 
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alla noter. Repetition sö kl 19 på 
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l!iij=:.l 
Kompol har möte mån 17/5 kl 
19.30 på partllokalen. Politisk 
fråga: SIA-skolan. 
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