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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar I982 8:e ärg. 

Fredagen den 8 oktober 

Försökt sätta 
politiken i centrum 
Utan att undervärdera de kommunala posterna har Vpk för
sökt sätta politiken i centru~ .i .. de ~verlä~gl!in~ar ~~ ~aft. med 
representanter för SAP och MilJoparhet. Pa sa satt foljer ~.~upp 
valrörelsen där vi presenterade ett 16 punkters program for en 
gemensam SAP- Vpk politik. I valet gick både kommunister 
och socialdemokrater tillbaka, Miljöpartiet och moderaterna 
blev lundavalets vinnare. I det läget anser vi att ett röd-grönt 
samarbete på det politiska planet är det som mest gynna~ lunda
borna. Det borde vara möjligt att skapa ett nytt block 1 lunda
poltiken för arbete, bostad och omsorg, so~ samtidigt .är ett 
miljöpolitiskt radikalt block. ~e~ ~o~de .egentli~en falla p a SA~ 
som det största partiet att ta mttiahv till ett sadant block, d~r 
parterna får inflytande och förtroendeposter i förhållande till 
sin storlek . 

Tyvärr verkar inte Lunds socialde
mokrater ha den politiska mognad 
som krävs för detta . Man föredrar 
istället en sekteristisk linje med 
helt egen politik och egna kandi
dater till alla förtroendeposter . 
Syftet tyck s vara moralisk ut
pressning mot Vpk och Mip . De 
gröna visar för sin del upp en 
annan typ av sekterism. Myten 
om dem som något nytt och an
norlunda i politiken är så viktig 
att vidmakthälla att de inte vågar 
ta risken att uppträda gemensamt 
med andra partier, även om det 
ger möjlighet att genomfora st?ra 
delar av det program man gtck 
till val på. ldtlerna blir viktigare 
än det materiella och det blir lun
daborna som förlorar på det }'lela. 

Helomvändning · 
Under tiden som innehälJet i po-. 
litiken hamnat i skymundan går 
dansen kring nämndplatser, k
och o-råds eller politiska sekre
terarposter vidare i nya tanke
väckande turer. 

Det i skrivande stund senaste är 
att SAP har erbjudit Miljöpartiet 
valsamarbete (utan krav på mot
prestation). Man vill garantera 
att Mip får den representation de · 
är berättigade till genom valut
slaget. Det innebär i princip att 
"de gröna" .skall få platser i nämn
der med 13 ledamöter och är en 
socialdemokratisk helomvändning 
jämfört med Ingegerd Göranssons 
uttalande på valnatten som gick 
ut på att till varje pris utstänga 
dem. 
Om miljöpartiet accepterar erbju
dandet och det är fullt möjligt 
kan vi få ett intressant läge i 
många nämnder med två block , 
ett borgerligt och ett SAP plus 
Mip och med Vpk som politisk 
vågmästare. Tidningen Arbetet. t)r 
alldeles för mycket för givet när 
de spekulerar i s-majoritet som en 
följd av utspelet. SAP har 23 och 
Mip 4 mandat och det ger ingen 
majoritet. 
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So.cialde~okratisk önskedröm 
alt. mardröm. 

Lösnummerpris 1 kr 

Är litet vackert? 
.-en intervju 
nied Miljöpartiet 
Miljöpartiet tog fyra mandat i 
fullmäktige i Lund, vilket är 
mest i landet. KG har läst par-

-Hur ser ni på ägandet? 
Den frågan är ingen huvudsak för 
oss. Höger och vänster säger vem 
som ska äga inom det här syste
met . Vi· menar att det är själva 

· systemet som är fel. Vi vill ha små 
enheter och hejda tillväxten - det 
är vår ide'! Det stora företaget är 
inte bättre om staten äger det. 
J u st den ansvällda storleken är 
problemet. Vi är antikapitalister 
utan att vara socialister. 

Ideprogrammet säger: "Såväl 
privat som statlig ekonomisk 
maktkoncentration ska motver
kas", "Privata, samhällsägda, ko
operativa, löntagarst}"rda och and
ra företagsformer ska kunna fun
gera sida vid sida. F öretagsam'het 
ska grundas både på traditionella 
marknadsmekanismer och demo
kratiskt beslutade planer. " 

- Nämn något om hut ni vill 
gynna småföretagen! 
Vi har ett förslag på kommunala 
kassor i stället för LO :s löntagar
fonder. Det förslaget illustrerar 
vår alternativa syn. 

Vi är emot fonderna för vi me
nar att konstruktionen med läns
kassor gör avståndet mellan indi
vid och beslutsfattare för långt -
man ska kunna "lägga armen om 
sin beslutsfattare". Och fonderna 
är inte emot tillväxten. Istället vill 
vi ha kommunala kassor som ska 
stödja småföretag. Det är lättare 
för till exempel en uppfmnare att 
gå till kommunalkontoret i Sjöbo 
efter pengar till sin ide' än att vän
da sig till Patentverket i Stock
holm. Pengarna till de kommunala 
kassorna tänker vi oss skulle vara 
de pengar staten nu satsar som re-

l gionala lokaliseringsstöd. Det är 
pengar som nu aldrig går under 
lånsnivå och aldrig under storföre
tagarnivå . . 

- Hur vill ni agera i förhållan
de till storföretagen? 
Vissa foretag måste vara stora. 
Det går inte att göra bilar i liten 
skala. Här behöver vi centrala be
slut. Vi vill in-te förbjuda genom · 
lagar uta'n hellre styra genom skat
tepolitiken. Vi vill minska arbets
givaravgiften och beskatta råvaror 
och energi. Det ska bli förmånliga-

tiprogrammet och träffat t vå 
av partiets medlemmar i led
ningsgruppen, Fiona Björling 
och Anders Lindeberg. 

re att anställa en människa, istäl
let för att satsa på maskiner. Det 
minskar också energibehovet. 

I linje med att vi vill minska 
biltrafiken vill vi till exempel på
verka Volvo att styra produktio
nen . Genom en bred opinions
bildning kan vi öka efterfrågan på 
kollektiva fordon istället för pri
vatbilar. Likadant är det med 
SAAB. De kan fås att satsa på 
civilplan i stället för som nu på 
militärplanet JAS. Det går att på
verka storföretagens makt såhär. 

- Är det rätt att säga at t era 
sympatier ligger hos koopera
tiven? 
Ja, de framväxande kooperativen 
är spännande alternativ i det stor
skaliga industrisamhället . Här är 
Holland och Västtyskland våra fö
rebilder. I Lund har vi Seger. 

Kooperativen fOrkroppstigar 
våra ide'er om helhet, små enheter, 
mindre byråkrati, direktinflytan
de, självverksamhet, egna initiativ, 
ta till vara resurser, känsla, gemen
skap, mer handkraft och mindre 
maskiner. Den här fö retagsformen 
kan anpassas till våra mål om stör
re självförsörjningsgrrad och min
dre utlandsberoende. Produktion 
och konsumtion kommer närmare 
varandra. Norrlänningarna ska in
te behöva äta Pågens bröd från 
Skåne! 

- Hur ser ni på klassb egrep-
pet? · 
Det är knappast giltigt idag! Klass
kampen har tunnats ut. Marx lev-
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I detta nummer av VB tar vi upp 
Miljöpartiet och ger lite olika as
pekter på det. Det fmns nog en 
hel del personligt tyckande om 
det nya stjärnskottet på Lunds 
politiska himmel och i korri
dorer och sammanträdesrum 
fOrekoromer lågmälda samtal 
om dess vågmästarroll. • 
Vi skulle nog önska att debat

ten var lite öppnare, sä vi in
bjuder vår läsekrets till dialek
tiska sam tal. 
?kriv, morra inte bara! 



V alneder lag? 
Det finns dom som tycker att 
Vpk-Lund i valet lidit ett ordent
ligt nederlag genom förlusten av 
817 röster och 2 mandat. Det 
finns andra som instämmer men 
som tröstar sig med att det bara 
var de 817 "borgerliga" rösterna 
som gick till Miljöpartiet och att 
Vpk-Lund, trots allt, fick dubbelt 
mot riksgenomsnittet. 

De alltid stridsberedda menar 
att vi, och därmed avses bl aVec
kobladet, varit för snälla mot Mil
jöpartiet, och att vi istället på ett 
tidigt 'stadium skulle ha avslöjat 
dess småborgerliga karaktär (små
skalighet, stöd åt privata förskolor 
mm). 

J ovisst bör vi all tid kritiskt 
granska Miljöpartiets faktiska po
litik, men då måste ju partiet först 
få en rimlig chans att visa upp sig! 
F ör ska man hålla sig till mil
jöpartiets program i Lund så är 
skillnaden inte särskilt stor i jäm
förelse med Vpk-Lunds - ja i
bland kan man nästan tala om pla
giat. 

Sett i detta perspektiv är Mil
jöpartiets 4 mandat en förstärk
ning av vänstern i Lund och man 
skulle kunna säga att valnederla
get därför bäddar för framgångar 
för den politik som V pk vill föra. 
Hur som helst är den borgerliga 
hegemonin bruten och socialde- · 
makraterna har blivit förhand
lingsvilliga. 

En annan och mer strategisk 
synpunkt är att de frågor som 
Miljöpartiet kommer att stå för, i 
den mån det utvecklas till ett kon
sekvent grönt parti, har kommit 
för att stanna. Det är inte omöj
ligt att partiet, liksom i Västtysk
land, kommer att ersätta liberaler
na som vågmästare. 

Det kan då sägas att V pk i sin 
politiska teori och praktik redan 
har drivit de gröna frågorna på ett 
sätt som borde göra ett Miljöparti 
överflödigt. Och Vpk står för en 
socialism som inte räknar med att 
kapitalismens undergång med 
nödvändighet leder till en balanse
rad hushållning av naturresurser
na, utan socialismen är enligt det
ta sätt att se en nödvändig men 
inte tillräcklig förutsättning för 
att förhindra en ekologisk eller 
militär katastrof. l viss mening 
kan man alltså säga att även Vpk 
söker en tredje väg mellan bloc
ken, men med definitiva antika
pitalistiska förtecken . 

Dock, många lundabor som 
tycker att Vpk-Lund för en bra 
konkret politik är inte beredda att 
ge sig i kast med de socialistiska 
ide'erna och de föredrar därför 
en mer kravlös partibildning. 

Ska vi vara besvikna, tja ... 

Mip Möp eller Mjp? 
Hur skall egentligen "Miljöparti
et" förkortas? I tidningen Arbe
tet har man börjat skriva ' 'Mip", 
men det tycker vi låter som lju
det från en skogsmus och så ofar
liga är dom väl ändå inte. Man 
kunde ju tänka sig "Möp", men 
det för närmast tankarna till en 
dräktig &Ugga och associationen 
till nassar i politiken är inte pas
sande. Vi föreslår "M j p", det är 
lagom mjukt undanglidande ..• 

Varför är det inga 
skåningar i regeringen? 

Vi som ser politiken ur lokalkrönikans grodperspektiv har n~turligt~is. också sy~punkter p~ på
gående regeringsbildning där långt uppe i Stockholm. Regermgen af mte klar an, men monst
ret är bara alltför tydligt: inte en enda skåning hittills i den nya regeringen. 

En gång var det annorlunda: på 
fyrtiotalet var halva regeringen 
från Skåne o ch det är naturligtvis 
ingen tillfällighet att det blivit så 
här. Skånes industrialisering under 
senare delen av 1800-talet byggde 
på livsmedels-, textil-, och allmänt 
lätt och konsumtionsvaruinriktad 
industri och hade en kraft som 
gjorde den här landsändan till en 
av de rikaste och mest dynamis
ka delarna av landet. Fram väx
te en industrikultur och så små
ningom också en arbetarrörelse 
av en imponerande styrka. Kon
takterna med kontinenten var vik
tiga, ideerna kom till det här la!:l
det via Köpenhamn och Malma. 
Här startades tidningen Arbetet, 
här kom Folkets Hus - och 
Folkets Park- rörelserna och kon
sumentkooperationen i gång, allt 
samverkade med en stark och 
självmedveten socialdemokrati. 
Allt detta . frambragte ett pol
litiskt ledarskikt som räckte till 
för hela landet. 

Materiell föridaring 
Andra världskriget med dess av
spärrning var väl sista blomstrings
perioden för denna hemmamark
nadsindustri - när frihandeln och 
efterkrigskonjukturen sköt fart 

Guatemala är det nordligaste av 
sju länder i Centralamerika och 
har gräns mot M ex ica i norr och i 
söder/öster till Honduras och El 
Salvador. Just El Salvador är det 
land som har mest beröringspunk
ter med Guatemala. Ett socialt 
förtryck som tar sig uttryck i 
en hög arbetslöshet och analfa
bet ism, undernäring och en hög 
barnadödlighet. Ett politiskt för
tryck som innebär att ·facklig 
och politisk verksamhet som rik
tar isg mot regimen fAr ske un
derj ord is k t. 

Precis som l El Salvador mördas 
1000-tals människor varje år av re
geringstrupper. l Guatemala är, 
till skillnad frän i El Salvador, 
indianerna en majoritet av befolk
ningen. Det är framför allt indi
anerna som utsätts för det hårdas
te politiska och sociala förtryc
ket och dessa står också p rak
tiskt taget utanför landets eko
nomi och politik. Paralelien med 
Sydafrika finns alitsä ocksä . 

URNG 
Oppositionen i Guatemala har 

nyligen enats i Guatemalas na
tionella revolutionära enhet-

var industriutvecklingen i Skåne 
redan stagnerad med några .undan
tag, främst varven. Femtio- och 
sextiotalens enorma utveckling av 
verkstadsindustrin i Mellansverige 
stod vi utanför; och när sen varvs
krisen satte in stod vi här med en 
stad - Malmö - där folk snart får 
leva på att tvätta varandras skjor
tor. En sådan ekonomisk utveck
ling ger inga större politiska ledar
gestalter. Den nedgång och för 
stelning som i så hög grad karak
teriserar den skånska socialdemo
kratin har alltså sin materiella för
klaring, liksom så mycket annat. 
Varför ser Arbetet ut som den 
gör, varför är Lunds universitet 
det politiskt mest reaktionära i 
landet? Tja, se ovan! Ett osökt 
tillfälle att rekommendera teore
tiska studier : det finns inget som 
går upp mot en marxistisk grund
kurs. 

Fidel till Mårtenstorget 
Det är bra att vi får en socialde
mokratisk regering - själv hoppas 
jag att Palme äntligen kommer 
loss med sin inbjudan till den av 
världens politiker jag och många 
med mig sätter främst - Fidel 
Castro. Men i väntan på att få se 
Fidels resliga gestalt höja sig över 
människor och grönsakslådor på 
Mårtenstorget, får vi syssla med 
närmre ting. J ag fruktar natur
ligtvis att de sämre sidorna av den 
socialdemokratiska politiken. 
också är på väg tillbaka. Ni såg väl 
uttalandet av Bertil Zachrisson, 
den gal!lle misslyckade kulturmi
nistern, som dessvärre väntas bli 
kommunikationsminister. Nu är 
det dags att ta upp Öresundsbro
frågan igen, sa han. Om järnvä
garna sa han att allt var på sund 
företagsekonomisk basis före 
1976, dvs på Lasse Peterssons tid 
i SJ. Det bådar verkligen illa. Låg
prissatsningen var ju det enda rik
tigt bra som den borgerliga rege
ringen åstadkom. 

URNG . Det är fyra beväpnade 
politiska grupper som gått sam
man. Därmed har oppositionen i 
Guatemala nått en enighet och 
styrka som kan jämföras med 
FDR-FMLN i El Salvador. URNG 

Guat.m.la·EI S1tyMiaf Kommitten Stoekholm, l "mm1rtte;le 
rntld s .... noe SolldaritetMommlttln för G!.letemlll:l folk 
och Gu1tem111· EI S1~-.dor Kommitten K.,lll•d · 

Nu rivs det igen 
Nu är valet över och rivningarna 
kan ta ny fart. På Byggnadsnämn
den den här veckan behandlades 
ett antal rivningar, säkert utan 
publicitet och utan att något 
annat parti än Vpk lyfter ett 
fmger. Längst ut på Troilebergs
vägen ligger ett fint område kring 
gatorna Kyrkaled och Rinne
bäcksvägen. Men de yttersta 
husen - ägda av kommunen -
ligger i vägen för den trafikplats 
som ska mata Västra Ringen och 
fylla Trollebergsvägen med trafik. 
Följaktligen blir det rivningar. På 
Salanders område på Fabriksgatan 
nedanför Kung Oskars bro finns 
ett lätt nergånget flerfamiljshus 
med några enrummare. Det ska 
rivas för att ge utrymme till sju 
parkeringsplatser. I Dalby äger 
kommunen ett hus som står i 
vägen för en tänkt breddning av 
Nyvångsvägens anslutning till 
Hällestadsvägen. Det ska rivas. 

Stöd politikerföraktet! 
Man måste riva hus ibland - de 
kan bli så gamla och dåliga att 
ingen vill bo i dem och så kanske 
de är för dyra att rusta upp, och 
inget är omistligt. Men här handlar 
det om något annat. det är kom
mersiella in tressen och det är 
plikttrogna trafikbyråkrater som 
vill se nya trafikleder och breda 
gator. Vi hade nyss en valrörelse 
där samtliga politiska partier i 
broschyrer till väljarna förklarade 
sig vara motståndare till fortsatt 
rivande. Nej , de vågar väl inte 
riva som förr, det är sant. Men 
Lund är mer än kulturkvadranten, 
det omfattar t.ex. också Väster 
med Kyrkaled och Rinnebäckvä
gen. Nu när det är tre år till nästa 
val har jag bara ett råd att ge vad 
gäller sättet att behandla de poli
tiker som sitter och nickar ja till 
rivningsloven. Förakta dem! 

Lucifer 

har också goda kontakter med 
me FDR-FMLN och FSLN 
Nicaragua. 

MÖTE OM GUATEMALA 
Lördagen den 16 oktober med 

början kl 13.00 i Folkets hus 
anordnar Stödkommittlln för cen
tralarnerika i Lund ett offent
ligt möte om Guatemala. B land 
annat kommer Bo och Birte Lind
blom att berätta om den aktu
ella situationen i landet. Till 
mötet kommer också tvåkatolska 
präster från Guatemala. 

LITTERATUR 
Bo och Birte Lindblom som 

varit i Guatemala för SIDA:s och 
Amnesws räkning har skrivit en 
uttömmande bok om landet: 
»Guatemala-hycklarnas paradis». 
Pierre Schori har skrivit en bok 
som tar upp alla de sju central
amerikanska länderna: »l o rkanens 
öga>>. Det finns en Guatemala
bulletin och utgetts av olika 
Et · Salvador-Guatemala kommi t
tlir i Sverige. Dessutom har Am
nesty gett ut en rapport om 
Guatemala. Detta material till
handahålles på mötet. 
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Försökt sätta 
Socialdemokraterna har också 
sagt att de inte är intresserade av 
någon samverkan med Vpk om 
deras utspel till miljöpartiet går i 
lås. Det tvingar Vpk att ställa upp 
egna ordförandekandidater m.m. 
och sannolikheten att Vpk stöder 
en skattehöjning för att genomfö
ra en socialdemokratisk politik är 
i det närmaste obefintlig. 

Socialmoderat styre? 
"De gröna" kan uppnå samma 
fordelar for egen del genom att 
liera sig med det andra stora till
växtpartiet, moderaterna, som 
inte har något att förlora på att 
själv ge bort det m-mandat som 
SAP så generöst erbjuder. 
Borgarna har in te heller gett upp 
försöken att, skapa ett stort bor
gerligt - socialdemokratiskt block. 
De har åtminstone vid två tillfål
len varit i kontakt med SAP och 
kommer enligt uppgift att träffa 
dem i helgen. I värsta fall kan 
lundaborna stå där med en 
socialmoderat kommunledning. 
Slu tligen kan miljöpartisterna få i 
stort sett vad SAP erbju
der genom samverkan med en
bart Vpk. 
En ödets ironi är att miljöpartiet 
som sagt sig sätta sakfrågorna i 
centrum flyr från dessa till den 
forvirrade dansen kring taburet
terna. 
Vi uppmanar er socialdemokrater 
och miljöpartister. Låt oss komma 
överens om politiken så kan vi 
diskutera nämnd platser och annat 
sedan. Det tjänar framforallt lun
daborna på. 

Eva Wigfors/Rolf Nilson 

Eva och Rolf är vpk:s förhandlare 
i taburettdansen. Sätt. anm. 
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Är litet vackert? 
de på 1800-talet i en helt annan 
värld. Det är inte längre en högre 
lön och bättre materiella villkor 
vi behöver. Prylar har vi nog av. 
Det har blivit en förskjutning från 
materiella till andliga behov. Fac
ket bevakar löner och regler på ett 
sätt som vi snarast känner oss 
hindrade av. Föräldrar får inte 
hjälpa till på daghemmen och lära
re och barn får inte måla skolan 
tillsammans. Det har gått för . 
långt! 

Vi tror på individens vilja och . 
förmåga att ansvara för sig själv, 
men vi är inte klara med vår ideo
logi. Tänk på att vi är ett år gam
la! 

- Hur kommer ni att agera i 
fullmäktige? 
I enlighet med våra ide'er om den 
lilla skalans betydelse kommer vi 
att bland annat arbeta för kom
mundelsnämnder. 

Först och främst gäller det för 
oss att få plats i kommunens 
nämnder. Där ligger nu viktiga 
påverkansmöjligheter. Vi har 
framställt ett förslag till de andra 
småpartierna - fp, c och vpk -
om samarbete i frågan, och väntar 
nu på svar. Frågan om nämnd
platser kommer att avgöras de 
närmaste veckorna. 

För övrigt har Miljöpartiet i 
Lund . ett handlingsprqgram 
174 punkter. • 

KG 

l Malmöhus läns landsting blev 
det en ny majoritet, bestående 
av SAP och VPK. Det bekräfta
des vid Länsstyrelsens samman
räkning av rösterna. 

Det preliminära valresultatet till 
landstingsvalet stod sej vid den 
slutliga sammanräkningen, trots 
knappa marginåler. Mandatställ
ningen mellan (s) och vpk å ena 
sidan och borgarna å andra blev 
55 - 54 till de förstnämndas fa
vör. VPK behöll sina fyra man
dat, trots en liten procentuell 
tillbakagång i röstetal. Av dessa 
fyra mandat kommer inte mindre 
än tre från Lunds valkrets. 

Vad kommer den nya majo
riteten att innebära för landstings
politiken i framtiden? 

- Det är inte så lätt att säga. 
Sossarnas oppositionspolitik har 
varit , milt uttryckt, försiktig, och 
några egentliga vallöften har man 
inte gjort från s-håll, menar Ulf 
Nymark, en av VPKs landstings
ledamöter från Lund. 

Offensiv linje? 
- Det är dock klart, att ned

skärningspolitiken - om den nu 
överhuvud taget kommer att 
fortsätta - blir väsentligt mindre 
kännbar under sosse-styret. För 
vår del kommer vi även framgent 
att motsätta oss nedskärningar 

En av miljöpartiets grund
tankar är att inte principi

. elit ta ställning för endera 
blocket, utan i stället från 
fall till fall försöka fmna 

. majoriteter för sina egna 
l ståndpunkter. 

, Denna politiska ide' kan vid en 
första betraktelse synas sym
patisK, men den visar sig också 
innehålla komplikationer som 
närmast kan karaktäriseras som 
paradoxala. Om vi tar Lund 
som exempel så innebär Miljö
partiets forhastade vallöfte att 
inte delta i valet av ordförande 
till kommunstyrelse och full
mäktige (och ev. även andra 
poster, som borgarna hoppas 
på) just att man for Moderat
erna till makten. Här leder allt
så detta· att inte välja till att 
Miljöpartiet väljer att under en 
hel valperiod placera det bor
gerliga blocket, och då i syn-

som går ut över patienter och 
sjukvårdspersonal. Det är också 
möjligt att vi kan få sossarna med 
OS'S på en mer offensiv linje, en 
satsning på en aktiv förebyggande 
hälsovård, menar Ulf Nymark. 

Tidigare har VPK inte varit 
representerat i landstingets ut
skott och sjukvårdsdirektioner
na. Hur blir det med det nu? 

- VPK kommer som vi alltid 
· ha gjort att driva linjen att alla 

partier som är med i landstinget 
också skall vara med i utskot
ten. Det är ett rättvisekrav att alla 
partier ska ha samma arbetsmöj-

. ligheter, menar Ulf Nymark. 

Arbetarmajoritet 
Att VPK och SAP nu har 

majoritet i landstinget kommer 
förmodligen inte att innebära 

Arbetarmajoritet 
i Landstinget 

några politiska överenskommelser 
mellan de båda partierna. 

- Väljama har tagit ställning 
för att arbetarpartierna ska ha 
majoriteten i landstinget. Därför 
är det självklart att de båda par
tierna också ska ha majoritet i 
utskott och nämnder. Ett social
demokratiskt samgående med nå
got av de borgerliga partierna, 
vilket tyvärr inte är otroligt, 
skulle enligt vår mening strida 
mot vä.ljarmajoritetens vilja. 

- Vi kommer från VPK-håll 
som vanligt att driva vår politik, 
utan att binda upp oss till SAP. 
Vi kommer att bestämt avvisa 
alla försök att föra en politik 
som går emot lönarbetarnas in
tressen, oavsett om politiken är 
signerad av SAP eller modera
terna, avslutar Ulf Nymark .. 

Att inte välja är omöjligt 

nerhet Moderaterna, en gynn-
sam position. 

Oro i leden 
Miljöpartiet har uppenbart ham
nat i en existensialistisk situa
tion då man inte kan undgå att 
.välja och då val.et, hur ~an än 
väljer, kommer att leda till oro 
i de egna leden. De inom Mil
jöpartiet som har borgerliga sym
patier kommer väl att hän
visa till vallöftet (som verkar 
oklart), medan andra mer radi
kala medlemmar givetvis kom
mer att hävda att Miljöpartiet 
även givit sakpolitiska vallöf
ten och att dessa helt klart inte 
går ihop med moderat politik. 
För om något parti ska utnäm
nas till antiparti visavi Miljö
partiet så ·är det just Moderat
erna. 

Moderaterna har också redan 
visat sitt forakt för Miljöpartiet 
genom att i partiöverläggningar
na kräva nedskärning av nämnd
ledamöter, vilket definitivt skul-

le , utestänga Miljöpartiet från 
allt inflytande i kommunens 
beredande, och i många fall även 
beslutande, organ. 

Omöjlig samarbetspartner 
Hur kan Miljöpartiet tro att 
Moderaterna någonsin skulle 
ställa upp på kommunala alter
nativkassor, självstyrande kom
mundelar, byggstopp på frilig
gande villor, lagstiftad rätt till 
arbete, förbud for aluminium
burken, biltullar kring · stadskär
nan, skattehöjning med l krona, 
självförsö 'ning och självförvalt
ning, kollektivhus, grannskaps
bildningar, a~tiv kommunal mark
politik, icke-kommersiell kultur, 
6 timmars arbetsdag, ekonomisk 
och social jämlikhet, stoppa Bar
sebäck, nedrustning m m. Nej, 
Miljöpartiet måste, om de menar 
allvar med sina pGlittska löften, 
stoppa Moderat~ ·och inleda 
sarnarbete med \mindre låsta 
putier. 

FH 
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studier kring 3:~ vägen 
Många har hävdat nödvändighet· 
en av en socialismens förnyelse, av 
att ompröva de fixa positionerna 
de olika strömningarna inom den 
socialistiska rörelsen kommit att 
inta. Två frågekomplex har stått 
i debattens centrum, dels den 
internationella situationen: 
m~itärblocken, möjligheten av en 
fran supermakterna självständig 
europeisk utveckling, dels demo
kratifrågorna och strategin för en 
demokrateringsprocess i öst och 
en fördjupning och utvidgning av 
demokratin i väst. I den inter
nationella debatten har PCI lan
~rat sina _teser om en »tredje väg» 
~ill soct~lismen och en tredje fas 
1 socialismens utveckling efter 
upp bygget av arbetarrörelsens or
ganisationer och de socialistiska 
staterna. 

Under hösten påhöljas nya om
fattande studier och diskussioner 
kring dessa frågor. studierna un
der hösten avser att såväl ge bak
grund och tillbakablickar som att 
tjäna som avstamp för en vidare 
i~eologisk och strategisk ompröv
rung. Eftersom varje ideologisk 
nyorientering sam tidigt är en om
prövning av nuvarande och förut 
v~nde värderingar och synsätt, 
kommer vårens studier att inrym
ma en sådan granskning. Men 
framför allt syftar dom till att 
ifrågasätta, utveckla och samman
smälta våra inte alltid inbördes 
förenli~a o strategiska uppfattning
ar. Utifran vår svenska horisont 
vill vi då lägga en accent på per
spektiv som inte varit så starkt 
framträdande i den världskom
munistiska debatten, närmast rö
rande patriarkatet och de eko
logiska frågorna. 

Uppläggningen av höstens stu
dier framgår av rutan nedan. Det 
rör sig alltså dels om offentliga 

möten, dels om studiecirkelträf
far i grundorganisationen öppna 
även för sympatisörer som vill 
delta. Om du vill delta i studi
erna ska du anmäla dig till an
svarig för din stadsdelsgrupp, 
om du inte är förtrogen med 
Vpk-Lunds organisation och 
nyfiken på studierna kan du 
kontakta Marianne Sonnby eller 
Joachim Retzlaff ( tel.13 19 7 5 . 
resp. 12 90 98). Annars kan du 
också anmäla dig och få veta 
mer på det inledande mötet med 
J öm Svensson söndagen den l 7 
oktober. 

17 /lO SÖNDAGSSKOLA l, 
Om nödvändigheten av socia
lismens förnyelse. Inledare 
J örn Svensson. 
Slutet av oktober STUDIE
CIRKELMÖTE l, Eurokom
munismen och den interna- · 
tionella situationen. 
BöJjan av november STUDIE
CIRKELMÖTE 2, Demokrati 
och social:i:sm. Vpk:s syn. 
14/11 SONDAGSSKOLA 2, 

· Den sovjetiska modellen. 
Slutet av november STUDIE
CIRKELMÖTE 3, Planhushåll
ningens problem. 
5/12 SÖNDAGSSKOLA 3, 
Den socialdemokratiska väl
färdsstate-n. Inledare · Tarc. 
Bommarco. 

Är socialismen 
värd namnet? 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LVJM> 

Svar till Eva Wigfors: 

De små partierna har något ge
mensamt! Tillsammans kan de få 
en starkare representation i nämn
der och styrelser än vart och ett 
får sig. Det var skälet till att Mil
jöpartiet föreslog en rent teknisk 
valsamverkan mellan fp, c, vpk 
och mp. Att dessa partier i sak
frågor kanske inte alltid har så 
mycket gemensamt, det är vi med
vetna om. 

Således är vi inte så politiskt 
naiva' som du vill få det till Eva 
(men vi börjar ju snart vänja oss 
vid. V pk 's sätt att . försöka knipa 
b1lltga poäng, när ska ni sluta med 
det?) , möjligen är vi politiska ny
böJjare och helt ·säkert politiska 
förnyare! 

Vi ses i Fullmäktige! 
bästa hälsningar 

Andre' de R ichelieu 
Miljöpartiet i L_ und s kommun 

Kurs 

Nu kan nya medlemmar och 
sympatisörer, som ännu inte haft 
möjlighet att delta i någon grund
cirRel, få · en snabb, koncentre
rad och innehållsrik introduktion 
till V pk-K U :s politik. 

Det är Vpk-Ku-Skåne som ord
nar kursen och den äger rum i 
Helsingborg den 16 och 17 ok
tober. 

Sista anmälningsdag är den 
12/ l O och anmälan kan ske till 
Vpk-Skåne, Bergsgatan 12,21154 

. Malmö, te! 040/97 88 97 eller till 
Monica Bondeson te! 046/11 34 
33. 

Istället för att vänta på ubåtsdra
mers upplösningar, regeringsbild
rungar och upplösningar bygger 
vio framtiden (åtminstone helgen) 
pa: 
F re 8 :stadsteatern, Den blomster

tid nu kommer (gör den 
(s)?) 19.30 Fria Pro 
Sparta 22.00 Folk&Racka
re och Filarfolket (obs ej 

.. förköp!) 
LOR9: Lilla Teat. 20.00 l.Drury: 

Man får inte tappa kont
rollen 
Sparta 22.00 Bia Mama 

' SÖN 10: Sulor&Liror med Lufs 
Sam! Zoofys 05.00 
Bibliotekets dag Sven 
Lindqvist talar 13 .3 O i 
Hörsalen 
Lunds Stadst. 19.00 
T \Indra 

VP K :s BLASO RKESTER: träni n g 
sö 10/10 kl 19 på Palaestra. 
V PK l F : trän in<~ på Lerbäc ks
skolan lö 9 / 10 kl 16 . 

-----------f--~--lllifi=-.1 
l 

Composern är ledig 
E_~ter att ha _varit fullbokad hela 
hoste~, har VI nu återigen kapaci
tet for mer sättning. Förutom 
svensk, dansk och norsk text 
composersätter vi även tyska och 
engelska texter. 

För bokning eller offert -ring 
oss. 

a c u press 
Bredplan 28, 222 21 Lmd, Tfn 046-14 9438 

J ag är en finlandssvenska som 
jobbar med kvinnoforskning. 
J ag har fått ett stipendium för 
att forska i Lund, som jag är 
mycket glad över. NU FAT
TAS MIG BARA ETT MÖB
LERAT RUM/ETTA EL.DYL. 
att leva i under tiden 1.12.82-
28.2.83. 
OM DU KAN JUÄLPA MIG 
med detta, hör av dig till tel. 
040/45 21 69 
Chris 

Den som har ett ex av Knut 
Andreassons bok "Kamrat i 
Angola" kan kontakta förfat 
taren för ev. köp eller gåva. 
Tell3 16 10. · 

Spetsstickad schal i höstens eld
fårger borttappad på cykelväg 
mellan Ulrikedal och Kärnnärs
Vägen den 22/9 vid 20-tiden. 
Hittelön och puss utlovas. 
Gunilla Ilie te! 14 2 7 4 5 

Möte må 11/1 O pil partllokalen. 
Disku ssfo n om gymnasiesko lan. 
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