Varhelst en usling finns är han min vän, min bror.
(Lidner)
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Lenin contra Palm
Till årsmötet har Vpk-Lunds
styrelse gett ut en prydligt
tryckt internbulletin som på
framsidan har en bild av
Vladimir Lenin, som gör en
vänskaplig gest åt bulletinens
läsekrets.
Det är möjligt att Lenin, om han
fått leva, hade vänt sig mot det urartade sovjetiska systemet (de
flesta av hans kamrater blev ju
dödade av Stalin) och anslutit sig
till Vpk-Lunds linje - men säker
kan man inte vara. Ty Lenin hann
vara med att genomföra tesen om
partiets ledande roll , d v s i praktiken enpartivälde . Och inom partiet förespråkade han en synnerligen centralistisk demokrati där
kritikfriheten snabbt beskars. staten tilläts växa ihop med partiet
och fackföreningarnas självständighet krossades , och därmed fanns
inte längre några balanserande
krafter inom råd sstaten . När
Lenin dog 1922 rådde NEP-politiken, d v s ungefär samma läge
som i dagens Kina.

Svagaste länken
Lenin hade förstås också sina
ljusare sidor. Som en god lärjunge
till Marx lyckades han förena empiri och teori till ett konkret politiskt handlande, med syftet att
ge makten åt den utsugna arbetarklassen . Han utvecklade teorin om
det imperialistiska förtrycket av
tredje världen, han gick emot
socialdemokraternas godkännande
av krigsanslagen inför första världskriget, och när kriget ändå
var ett faktum ville han förena
arbetarna över hela världen till en
revolution mot kriget . Genom att
arbetarna förenade sig med de
fattiga bönderna skulle det vara
möjligt att leda resningen från den
svagaste länken i det kapitalistiska
världssystemet. Det blev Ryssland.

Ve ekans tema
Med anledning av Vpk-Lunds årsmöte nu på lördag ägnar vi ett
visst intresse åt Internbulletinen
som innehåller verksamhetsberättelser, motioner och annat som
har med ett årsmöte att göra.
Att en bulletin är intern behöver inte betyda att den är hem. lig. Vpk-Lund vinnlägger sig om
stor öppenhet vilket är en politisk

Oktoberrevolutionen
Fortfarande inspireras många förtryckta av oktoberrevolutionen,
men kanske lika många förbannar
den eftersom den givit upphov till
dagens ockupationsmakt i Östeuropa och Afghanistan. Många
sovjetmedborgare vill lämna landet men stoppas vid gränserna, ja
man kan inte ens fritt röra sig i
sitt eget land. Detta är en karikatyr på socialism och är inte ens
värd namnet.
Lenin har sin skuld i detta
och även om man inte ska kasta
ut barnet med badvattnet fråga(
man sig om just Lenin är den
lämpligaste portalfiguren in i
Vpk-Lunds internbulletin. Kanske
hade det passat bättre med August
Palm, Rosa Luxemburg eller
Aksel Larsen . Den sistnämnda
bröt ju redan 1958 med Sovjetunionen och bildade det livskraftiga Socialistiskt folkeparti i
Danmark. Är det inte dags för
hela Vpk att följa efter?

Liksom uppe
Frågan var liksom uppe på kongressen, men de flesta kamrater
tycks mena att man ska upprätthålla förbindelserna för att kunna
påverka inifrån . Även starkt
sovjetkritiska vpkare resonerar på
detta vis . Andra är väl oroliga för
att partiet ska spricka .
Men V pk kommer ständigt befinna sig i kris så länge partiet in te
på ett grundläggande, principiellt
plan tar avstånd från den förtryckande politiska struktur som
finns i öster och som är så uppenbar för nästan alla svenskar.
Sedan, därefter, kan vi börja
försvara Sovjet mot borgerliga
överdrifter om vi vill det: dom
räddade oss från nazismen, bidrog
till avkolonialiseringen. föredömliga idrottsmän, bra- i SChack O S Y.
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dygd i detta smusslande land. Det
har till och med varit tal om att
Veckobladet helt ska ersätta bullen, men ovänner till gnetiga texter har velat bespara läsekretsen
alltför V pk-fixerat material. Inför
ett årsmöte och strax efter en
kongress , tycker vi på redaktionen , att det ändå kan vara av
ett visst intresse att plocka godbitar ur IB.

Fara å färde
Visst är cykelstråkens beskaffenhet en klass- och kvinnofråga. Det är mest vanliga arbetare och kvinnor - ofta
med barn som medpassagerare.- som drabbas när cykelvägarna är dåligt underhållna.
Lunds fot- och cykelfolk har till
kommunstyrelsen skickat in en inventering av ställen i staden som

kan vara farliga för cyklister . Den
är ute på remiss och tycks nonchaleras av åtminstone gatukontoret.
I in ven teringen konstateras att
ca 36 procent av cykelolyckorna
beror av dåligt underhållna vägar.
Till de vanligaste bristerna hör
höga kantsten söverfarter, gropar
och uppskjutande brunnar , skymd
sikt och stolpar placerade mitt i
forts . på sid 2

Motion om bland annat
varmbadhus
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Är du en »lundapatriob>? Är du
som stads- och regionpolitikerna
lite stolt över den lundensiska
lärdomsstaden?
Tror du på en ljus och skimrande framtid med universitet
och högskola?
Många tänker lite diffust och
odefinierat i dessa frågor. Utb!ldrung behövs och »är bra i
konkurrensero> som moderaternas
studieförbund Medborgarskolan
skriver.
Sam tidigt får vi inte glömma
bort vem som utbildas och vem
som får nytta av de utbildade
och deras och universitetets tjänster.
Utre.dning efter utredning från
fackforenmg ar, studentorganisatiOner och konsumentverket visar
att studiemedlen inte räcker
Vem har råd att studera? Ve~
kan ta ett an tal års förluster?
Rekryteringen till den högre
utbildrungen förskjuts på grund l
av dessa ekonomiska skäl mot
mer välbärgade skikt. Allt färre
från arbetarklassen börjar studera.
Trots dessa allvarliga problem sa
fmansdepartementet nyligen nej
till Centrala S tudiemedelsnämndens förslag till höjning av stu- '
diemedlen - med 50 kronor!
. Utbildningsministern har visat i
sig vara handlingssvag för att
mte saga duekt reaktionär. Hon
får dock sin lön höjd med 30%.
Kraven för att få studiemedel
har också ökat. stressen och
he tsen ökar då också. Räntan
!lå studiemedlen har
trots
lcifte höjts (so~ bekant är de
aterbe talnmgspliktiga).
Slutligen har även institutioner- '
!Ja penningproblem och många
ar nastan helt företagsfinansie- ·
rade . In dustrin kan på så vis
1
styra undervisningens innehåll.
Var tog demokratin vägen? Var
tog. de kritiska momenten i
utb!ldnmgen vägen? Nyligen fram- '
lades ett förslag där elever som
mte passar in i skolans »anda»
och . »målsättning>> (läs : de som
knt1serar och tänker) kunde avstängas från studierna.
Har du hört om Bhopal och
olyckan h()s Bofors i Karlskoga?
Hander nastan aldrig här? Jo
det händer ofta och det ko~me;
att hända ofta men oftast i
rrundre skala. Civilingenjörerna
som bland .annat utbildas på
Lunds Tekmska Högskola får
m~en miljöutbildning, sämst pri()I!t~rade ar kemisterna! Detta
ru; mgen slullJP· .. Miljökunskapen
forsumm as darfor att den inte
ge! »produktiva>> kunskaper _
tvartom den skapar kritiskt tänkande och är inte bra för företagen .
. Universitet och högskolor är
mte objek!iva.. och opolitiska.
Dar råder 1 hog grad borgerligheten s, och SAF :s värderingar.
Tyvarr står hoppet inte till
S()Claldemokratin. Vår blygsamhet
forbJuder oss att nämna vilket
parti som är aktivt och pålitligt i frågan.

l

Till Vpk-Lunds årsmöte har
inkommit nio motioner, varav
sju är skrivna av Henrik Teleman , konstnär och f d ordföra~de i Lunda KU. Samtliga
mottoner har mött ett välvilligt mottagande från styrelsen.
I den första motionen yrkar Ulf
Nymark på att årsmötet ger styrelsen 1 uppdrag att organisera
studier .av Socialistiska Folkepartiets politik och praktik. Ulf motiverar det med bl a dessa rader :
"Jag menar att vi kan ha en hel
del att lära av SF både politiskt
(t ex hur man utvecklar internationella förbindelser utan att ha
SUKP som kompass) och praktIskt (t ex hur man finner arbetsformer anpassade till kvinnornas
villkor)".
Styrelsens svar är närmast entusiastiskt:
"S tyrelsens uppfattning av SF
sam manfaller med motionärens.
SF har på ett intressant sätt utvecklat sm politik i nära anslutning till de stora politiska rörelserna -kvinnorörelsen , miljörörelsen och fredsr örelsen. Vi hemställer därför att motionen bifalles."
Vpk-Lund har länge haft vänskapliga kontakter med SF men
knappast i den uttryckliga ~vsikt
en att lära av det danska partiet.
De som därav sluter sig till att
n~gon sorts partisplittring är på
gang sammanblandar djärvhet och
upprorslusta. Under kongressen
stodde V pk-Lunds delegater partiledningen .

Krossade glas
En annan motion, med ett något
enklare tema, har lämnats in av
Thomas Schlyter som tycker illa
om att Vpk i riksdagen stöder införandet av ett s k "återglassystem", där alla vin- och spritflaskor samlas in, krossas och används som råvara i glasindustrin.
Det skulle ge arbete åt manliga
glasarbetare i Småland, men påpekar Thomas, ta arbete från
kvinnor som. idag sy_sslar med returglashantenngen. Aven ur miljöoch energisynpunkt är krossandet
förkastligt.

Thomas motion är en påminnelse om att det finns en värld
utanför Lund , att det i Vpk finns
dolda parriarkala strukturer och
att miljöproblem inte alltid beaktas .

Telemanmotioner
Så har vi då alla Henrik Telemanmotioner, som är ytterst kon kreta och Lundaorienterade . Henrik vill ha en målarbrigad som tar
upp KU :s Kollwitzbrigads fallna
mantel och i sammanhanget hoppas han också att det ska vara
möjligt att bilda en sånggrupp och
teater/cabaret-grupp . Inför valet
är det viktigt att arbetsplatstidrungarna Verkstadsgolvet och
Vårdarbetaren utkommer mer
regelbundet. Henrik kräver att så
sker.
Motionären tycker också att
Vpk-Lund borde driva demokratifrågan hårdare och bredda den till
samhällets alla områden. Det ska
vara ett större perspektiv än t ex
kommundelsnämnder. Yrkandet
går ut på en särskild "demokratikampanj" under våren.
forts . från sid. l

Lilla Teatern får centralt
belägen lokal
Lilla Teatern, som är i akut behov
av en lokal, har av Musik- och
Teaternämnden föreslagits få begagna Skånska Bankens gamla
lokaler 1 samma hus där Folk &
Rock håller till. Kommunen ska
stå. för om byggnad och sedan
erbJuda uthyrning till rimligt
pns .
Samtliga partier stödde förslaget så det lär gå igenom i full mäktige i mars.
Per Egevad i Lilla Teatern är
mycket nöjd och smått överra~kad av att partierna varit
e~uga. och att ingen bordläggrung agt rum.

banan. Fot- och cykelfolket yrkar på en fullständig inventering
av Lunds cykelnät. Men gatukontoret tycker att detta är onödigt!

Snön farlig
Ett akut problem är snön för
cyklisterna i dessa dagar. Vpk
Lund går därför, genom Lisbeth
Lundahl in med en snabbinterpellation till fullmäktige och kräver
åtgärder. Lisbeth skriver i sin interpellation: »Normala vintrar är
snömängderna som faller i Lund
inte särskilt stora jämfört med
andra kommuner längr<l norrut.
Man skulle därför kunna anta att
snöröjningen inte är något stÖrre
problem i Lund. Och det är den
antagligen inte heller för gatukontoret. Men många trafikanter och
det gäller i synnerhet cyklister

Varmbadhus
Med stor inlevelse argumenterar så
Henrik för ett varmbadhus "
med turk , varm bassänger, ma;s~g~:
ordentliga bastur, m m. Alla som
besökt ett dito, till exempel i
Ungern, vet hur skönt det är för
både kropp och själ!" I brödtexten riktar Henrik en förödande
kritik mot Högevallsbadet . Omoch tillbyggnad föreslås.
De tre återstående motionerna
handlar om att V pk bör skaffa en
stån~ och helst även knopp till
part1fanan, att organisationen bör
skärpa sig inför första maj och
bl a heltäckande dela ut VB-extra
samt slutligen att Vpk-Lund
under .våren genomför ett öppet
hu s, dar man med utställningar
och ann a t presen te rar verksamheten.
Den gamla styrelsen har alltså
bejakat de många, ofta organisa tomkt krävande, förslagen. Det är
bara att hoppas att den nya styrelsen orkar genomföra de goda
ideerna.
och fotgängare, har klara problem
med bristfällig eller helt u te bliven
snöröjning.
Låt mig exemplifiera detta med
den aktuella situationen. De livligast trafikerade gatorna har
snabbt röjts fria från den snö som
fallit i slutet av december och
U?der januari. När så gatorna bliVIt acceptabla för biltrafiken
tycks snöröjningen avstanna. På
gator som företrädesvis används
av cyklister och gående, kan snön
ligga flera veckor utan att någon
som helst röjning av vägbanan
sker. Detta gäller också vissa av de
särskilda cykelvägarna. Rent allmänt sker röjningen på ett sådant
sätt, att cyklister har svårt att ta
sig fram i den modd som salt och
snö ger upphov till - för bilarna
är denna inget större hinder. s lutsatsen blir, att snöröjningen
Lund sker på bilarnas villkor.»

6300 kr till de engelska
gruvar betarna
Vid bössinsamlingar under förra
veckan fick gruvarbetarna Dennis
Rimmer och Christopher Hughes
med hjälp av vpk:are och ku:are
in 5 l 00 kronor på torg och
vid köpcentra i Lund . Dessutom
samlades l 200 kronor in vid
ett möte i Hässleholm som arran gerades av vpk , där Chris och
Dennis informerade om strejken
och visade en videofilm om
bl a polisens våld mot strejkvakter och med intervjuer med
strejkande och deras familjer.
Insamlingen fortsätter under
innevarande vecka i Malmö och
snart lär man passera l O 000
kronor totalt. Under sin tid i
Sverige bor Chris och Dennis
hos Carlos Barbier och hans
familj i Malmö, som ställer
upp för gruvarbetarna på ett
enastående fint sätt. Två andra
gruvarbetare, Brian Jenkin s och
Thomas Wood från Selbygr uvan ,
besökte Sverige i december och
även de bodde hos familjen
Barbier. Und er lite mer än en

vecka samlade Brian och Thomas
in 18 000 kronor vid besök hos
fackliga och politiska organisationer och vid bössinsamlingar
i Malmö.
När det gällt för gruvarbetarna
att komma ut till fack liga kurser
och möten på skilda håll har
LO-sektionen och SKAF i Lund
samt Gösta Brodin och Träs
avdelning i Åstorp ställt upp
på ett fint sätt, liksom Hamnarbetarförbundet och Fabriks i
Helsingborg och Malmö .
Chris och Dennis återvänder på
lördag till England och har köpt
returbiljetter så att de kan återkomma om ett par veckor. Det
är viktigt och nödvändigt med
allt stöd till gruvarbetarna . De
kämpar för rätten till arbete
och utkomst och mot Thatcherregimen s försök att tränga tillbaka den fackliga rörelsen. Deras
kamp är också vår! Fortsätt
alltså att stödja gruvarbetarna!
SN
Billig arbetskraft från förr i tiden

Uppiffat trafikelände
- Det ligger en död hand över
Lunds stadskärna just nu, sa
nyligen en kommunal tjänsteman på en fråga om ett konkret trafikärende. Den döda
handen var den pågående utredning som kommunen hade
beställt från konsultfirman
VBB. Innan den har presenterat sina förslag kunde inga beslut fattas.
En bild av vad som kan vän1·as
gavs av utredarna Bengt Holmberg
och Sven-Allan Bjerkemo på ett
möte som moderatern as miljögrupp ordnade i måndag s.

Berget och råttan

Vpk Lunds årsmöte lördagen
den 26.1 kl 10, Fakiren,
Bredgatan S in på gärden!

Den som haft stora förväntningar på utredningen blir nog besviken. Den kommer att presentera olika alternativ, men det som
utredarna sj älva verkade förorda
innebär små förändringar mot i
dag. SJs busstation bör ligga kvar
söder om Mårtenstorget (ett gammalt krav av konditor Eichrniiller
(m) som har sitt fik där) , trafiken
blir minst lika hård som nu på den
' k inre ringen eftersom inget ak tivt görs för att minska den, inga
större innerstadsparkeringar försvinner (utom i St Fiskaregatan)
men nya tillkommer, inga nya tekniska lösningar (som busstyrda
trafikljus) är aktuella.
Det talades om en " uppsnyggning" av Bantorget, om att göra
L Fiskaregatan till gågata (ett
kommersiellt krav i tiden, annars

hade det väl inte kommit upp)
och om avstängning av mindre
stråk som (delar av) Bytaregatan
och Råbygatan . Det blir kanske
knagglig beläggning på sina håll
för att styra cyklisternas fram fart.
Som sagt, det bidde en råtta.
Nog hade stans egna tjänstemän
kunnat formulera de här förslage n , tilllägre kostnad .

Bilsynthet
Både i presentationen och disku ssionen visades stor förståelse
för motortrafikens krav. Det blir
alltså fler p-hus om utredarna får
sin vilja fram, bl a leker de med
tanken på ett i anslutning till SJbussarnas bibehållna station . Klostergatan ska kanske dubbelriktas
för stadsb ussar men det ska ändå
finnas plats för de stora distributionsbilarna att hålla där. Stan
måste göras "överskådligare" och
lättare att hitta i - återigen för
bilisterna - genom bl a färre
enkelriktningar.
Radikala debattörer brukar tala om att den moderna trafik- och
stadsplaneringen präglas av planerarnas bilsynthet. VBBs utredare
är inga undantag. En av dem erkände i diskussionen att han personligen brukar köra smitvägen
genom St Tomegatan. Han känner .
säkert stor förståelse för sina medbilisters krav.
Det talades en del om olycksrisker. Men ordet " buller" nämndes inte och inte heller "luftföroreningar" , trots att bilarna
hade stoppats av smog i halva

Ruhrområdet några dagar innan.
Och trots att mötet ordnades av
en "miljögrupp".

Alternativ
När vänsterideerna var starkare
var det också andra tongångar i
trafikdebatten . Då ta lades det
t o m om "bilfri stadskärna" även
av borgare. När den socialistiska
vänstern försvagas kommer reaktionen fram från alla håll. även i
miljöfrågor. Då hjälper det föga
att vi har fått ett miljöparti.
Nu måste det emellertid formuleras alternativ till de bilsynta
förslagen. En sj älvklar utgångs punkt är att det privata bilkörandet måste minskas radikalt. Men
vi måste även göra något åt de
skrymmande och dieselstinkande
bussarna . Vad beträffar de många
SJ-bussarna från Dalby-o ch Staffanstorphålle n ligger den enda
rimliga lösningen i den återupprättade järnväg åt det hållet som
både Vpk och miljöpartiet har
krävt. stadsbussarna måste elektrifieras, dvs göras till trådbussar,
med bör,ian på de hårdast trafikerade linjerna . Bygger man dem
sam tidigt smalare än i dag så får
de gott plats på t ex Klostergatan.
Detta kunde vara ett grundkrav i lokala regeringsförhandlingar med socialdemokraterna efter
valet. Kanske kunde man t o m
vinna någon borgare, ja kanske
rentav en och annan medlem av
moderaternas miljögrupp fö r det
kravet.
Gr
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Överdrivna
farhågor

ljugarbänken
Vi frågar våra kommunalpolitiker
om de tycker att vpk helt ska
bryta med Sovjetunionens Kommunistiska Parti och i stället
vinnlägga sig om ett kritiskt
samarbete med socialdemokratin.

J ag ber att få tacka för alla
trevliga snäppor, även om det
ibland kan vara svårt att fastställa arterna. Jag saknade tyvärr en snäppa i nr 2. Hoppas
det var en tillfällig miss.
De andra djurfigurerna i människoförklädnad är också ganska
roliga, men ibland verkar de
inplacerade på måfå. I nr l till
exempel finns en katederödla
i en artikel om Vilhelm Ekelundloppet. Vad har den där att göra?
Bildsinnad läsare

Lennart Ryde (m)

- Vpk liksom statskyrkan bör
över huvud taget inte syssla med
politik!

Årets styrelse i Vpk-Lund har haft
ett slitsam t är med vakanser och
avsägelser som ett stående problem. Men styrelsen tröstar sig
med att den utgjort ". . . trots
alla sina brister, tillsammans med
kommunalpolitiska gruppen, internationella utskottet, VB-redaktionen de sista regelbundet fungerande instartserna i V pk Lund».
Men mer vakna partimedlemmar
vet att även biasorkestern och
vpk IF fungerar med en klockas
regelbundenhet. Till exempel är
det risk att en och annan avviker
från årsmötet på lördag när klockan närmar sig 16 för att delta
i inomhusfotbollen på Lerbäckskolan.

Plats ledig i kollektiv på Clem enstorget. Vi är tre barn och tre
vuxna .
Peter och Christina, te! 14 42 24

- Ur led är tiden. Det blir ingen årsfest ...

Redaktionssavar: Vi förstår inte
heller sambandet mellan text
och bild. Jourhavande redaktör
måste ha varit berusad.

Vpk i närradion

En ovanlig skräddare
Nils-Arne Andersson(c)

På måndag den 28 januari kl
17 .30 börjar vpk Lund vårens
sändningar i Lunds närradio.
Precis som tidigare kommer
vpk att sända sista måndagen
i varje månad. Tiden är 17 .3018.00, frekvensen 99 ,1 MHz.

- Ni kommunister ska sluta
fjanta er och i stället låta sossarna
ensamma vara alternativet till
oss borgare.

VPK IF: träning på Lerbäckskolan lö 26.1 kl 16-18.
BLÅSORKESTERN: Sö 27.1 på
Palaestra. Kl .18 Novetterna, kl19
specialträning för bleckblåsare ,
kl 19 klarinettkvartetten , kl 20
helaorkestern.
KU Eslöv: Mikael Wiehe spelar
på Ekenäsgården lö 2.2 kl l 5.

Birger Rehn (s)

kommunistisk
kommunalpolitik

- Bara vpk är medveten om att, l
som kamrat Stalin säger, det l
bara kan finnas ett parti som 1
företräder arbetarklassen.

KOMPOL:.. må 19.30. Beredning
av fullmäktige.

~ICKOBLADET.

Kjell Dahlström (mp)

l

- Det finns forstås e.n risk .att J
ömtåliga
partzekologzska
t;>,;umsen rubhas ...

de~

I detta nummer försöker vi ersätta Lenin som fadersgestalt
med den inhemske Mäster Palm ,.
som ju är sossars och kommunisters gemensamma urfader i
Sverige. Medan Lenin - på ett
väl drastiskt sätt -kom att splittra
arbetarrörelsen i två huvudström -

ningar så har August Palm alltid
varit en inspirationskälla för arbetarrörelsens olika tendenser.
I dessa yttersta dagar när vpk
och sap gjort några små framsteg på samarbetets väg så kan det
vara meningsfullt att söka sig
till den klara källan.

Denna veckas redaktion: Sonia
Bergström, Finn Hagberg och
Lars Svensson.

KONTAKTREDAKTÖR för nästa
nummer: Finn Hagberg, 12 90 98.

