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C H drog 2000
Tvåtusen demonstranter trotsade vädret och ställde upp under
parollen "Arbetarpolitik - Socialism" i VPK- <_>ch KU-Lund~
första majtåg. Det såg länge ut som det skulle bli regn eller sno

men uppehållet varade under tåget och mötet. Som. va_1:1ligt va~
det andra 1 mlij-tåget, socialdemokraternas, ungefar halften sa
stort, ca 1000 deltagare.

Efter Musikinledning av Blåsorkestern talade KUs Louise Åkerman
om ungdomarnas situation i dagens Sverige . Är man under 25 år
är man inte mycket värd. Visserligen blir man myndig vid 18 års
ålder, men får inget vanligt jobb.
De arbeten man erbjuds genom
ungdomslagen ger bara 120 kr/dag
och det går ju inte att leva på.
Nu föreslår utbildningsdepartementet att man inte ska få fullt
studielån förrän man fyller 25 .
KU, genom Louise Åkerman,
krävde lika studiemedel för alla,
samt ser som en av sina främsta
uppgifter att kämpa vidare för
fasta jobb med en lön det går att
leva av.

Var står socialdemokraterna ?
Huvudtalare på mötet var C H
Hermansson, VPKs förre ordförande, som nu gör sin sista period
som riksdagsman .
Hermansson inledde med en
tillbakablick på socialdemokraternas utveckling och vad de uppnått
under de hundra år de verkat i
Sverige. Mycket har uppnåtts
"Men kapitalisterna äger fortfarande de avgörande produktionsmedlen. Det socialistiska målet
har inte uppnåtts."
Ledande
socialdemokrater
överger idag den ursprungliga målsättningen och ser som sin huvuduppgift att säkra gynnsamma betingelser för kapitalismens fort satta utveckling, t ex genom högre
vinster åt bolagen.
Mot denna syn finns en bred
opposition inom arbetarrörelsen.
VPK och även många socialdemokrater står fast vid det socialistiska målet, framhöll Hermansson.

Socialistisk kamp
C H Hermansson tog också upp
problemen i att föra den socialistiska kampen idag
"Alla socialister och kommunister har anledning till en öppnare
självkritisk granskning av både
ideers och samhällens utveckling. "
Men Hermansson bad oss att
inte glömma att kapitalismen och
imperialismen har störtat världen
i krig och kriser, och är orsaken
till att hundratals miljoner männi-

skor idag svälter.
Om internationell solidaritet
hade C H Hermansson följande att
säga :
"Internationell solidaritet inom
arbeta"örelsen var en gång enkel.
Den gällde arbetarklassen i alla
länder. Sedan kom frågan om solidaritet med stater. Det betydde
problem, eftersom staters politik
alltid kan diskuteras och kritiseras.
Låt oss hålla fast vid den grundläggande iden att solidariteten
måste gälla de arbetande folken .
Det betyder idag solidaritet i första hand med folket i Chile, som
länge lidit under en brutal militärdiktatur, och med folket i Sydafrika, som kämpar mot den barbariska apartheidregimen. Det betyder solidaritet me._d fo lken i
Centralamerika och i Förenta
Staterna , i Vietnam och i Kina, i
Afganistan och i Sovjetunionen
liksom i alla andra länder. Men

det betyder också att vi slår vakt
om folkens rätt att sjä!va bestämma sina öden utan mblandmng
från främmande stat~r . Och .d~r
med avvisar vi ocksa zmperzalzsmens ideologi och metoder liksom
alla uttryck för stormaktschauvinism! ' '
Hermansson framhöll också
vikten av att vi solidariserar oss
med folken i andra länder om vi
ska kunna bekämpa kapprustningen , förbjud a kärnvapnen och
bryta de transnatwnella bolagens
makt.

Fred och nedrustning
Om kampen för fred och nedrustning sa C H Hermansson bl a :
"Kampen för nedru stm ng och fredlig samlevnad måste i första hand
föras mot de stora kärn vapenmakterna men den måste också föras
i vårt eget land. Mot militarism
och fo lkhat för vi striden för alla

folks frihet och fre d! Ett viktigt
och omedelbart steg på vägen är
proklamerande! av Norden som
en kärn vapenfri zon."

Lögner och smussel
De maktägande använder sig av
för tiga nde och förfalskningar. Det
har nu bl a kom mit fram att den
militära underrättelsetj änsten i
Sverige, hemlighöll alla uppgifter
om officerarnas tyskvänlighet un der andra -.. ärldskriget. Att det pågick konstruktionsarbete fö r en
atombomb i Sverige efter riksda gens nej har också nyligen framkommit.
Men, sa Hermansson , även den
inrikespolitiska debatten präglas
av förfalskningar och förvrängningar :
.
"Det kapitalistiska löneslaverzets
främsta företrädare, A rbetsgivareföre ningen och moderata samlings-

Historiens dom
Det var en lättnad att se Oscar Hemers DN-recension i söndags
av Carl Febrmans bok om Lunds universitet. En lättnad därför
att någon äntligen sa ifrån om den historieförfalskning s9m
sedan länge pågått om åren kring 68 i Lund och där Carl
Febrman bidragit efter förmåga.

Öppet

Hus
Louise Åkerman hade talat,
CH Hermansson likaså och
Vpks blåsorkester hade blåst
de sista tonerna på Internationalen. Istället för att som
vanligt gå hem och äta
middag så gick vi,alla demonstrationsdeltagare, in i stadshallen. Inte bara för att kissa
och värma oss utan för att
Vpk och KU hade ÖPPET

HUS .
Vi kunde inte bara lyssna på
de sista· suckarna från sistlidna fullmäktigedebatt utan också
titta på alla de olika utställningar
som man hade samlat ihop. En del
välbekanta, andra nya och spän- '
nande. S tadshallen var dekorerad
i rött, vitt och svart. Och gick
man en trappa upp var hela våningen dukad som ett stort
cafe. Kaffet var gott, kakorna
hembakade och Ceasar spelade
p1ano. Vad mer kan man begära?
Att samtal med vänner över en
kopp kaffe är ett bra sätt att umgås visste vi sedan gammalt.
-Kanske
är vi så många
här att inte alla ser alla dekorationer och utställingar, trodde
Henrik Teleman, som tillsammans
med Magnus Wallin och KUs
Kollwitzbrigad stod för utsmyckrungen.
-J ag tycker att det har fungerat
väldigt bra. Att demonstrera ger
en ko~lektiv känsla som man gärna
VIll halla kvar ett tag innan man
går hem till vardagen .
-Bra att kunna samlas så här efter
demonstrationen.
Den stora anslutningen gladde
Vpk Lunds kassör som kunde
räkna in mer än 2500:- i till
valfonden och ett överskott från
cafet på mer än 6000:-Det kostar faktiskt en hel del
att ~yra Stadsh_allen och göra
ett sactant här Oppet Hus men
det går nog ihop, trodde han'.
Kanske blir Öppet Hus ytterligare
i den långa raden av V pk-traditioner 1 Lund? Vi får se nästa
år.
Lbm
e~

Den bild som brukar tecknas är
en där universitetet blomstrar i
klokhet och lärdom i ett harmoniskt samspel · mellan lärare och
studenter. Så ändras allt plötsligt: in stormar de marxistiska horderna rivande ner allt det som
så mödosamt byggts upp. Antiintellektualism, intolerans och
råhet var deras främsta karakte ristiska - tänk bara på att de
brände sina studentmössor i
Lundagård siste april. Men de
sunda sj älvläkande krafterna to g
ut sin rätt - Lunds universitet
kunde på nytt resa sig, frackmiddagarna blomstrar åter och i ett
förtroendefullt samarbete med
Ericsson Radio Systems går än en
gång · Lunds namn aktat över
världen.
Dags för motbild
Det här är väl inte platsen att
komma med motbilden, men nog
borde det vara möjligt att teckna
en sådan. Jag minns det tidiga
sextiotalet som en period av
väntan där sprickorna mellan den
gamla världsbilden och den nya
långsamt men stadigt vidgades.
Lunds universitet var till form och
innehåll konservativt, studentkåren var opolitisk ( och kunde därför tolerera socialdemokratiska
kårordförande, åtminstone om de
inte offentligt deklarerade sina
åsikter.) och präglad av den traditionellt borgerliga rekryteringen
till högre studier. Långsamt men
säkert växte vänstern i styrka, i
absoluta tal genom det ökande
antalet studenter med ursprung

i de lägre samhällsklasserna, politiskt genom vad som hände ute i
·världen och som en reaktion på
rekordårens Sverige . Det täta
Lund fungerade som en slags
växthusmilj ö, och resultatet blev
en politisk och kulturell blomstringsperiod, som såvitt jag kan
förstå måste vara en av de stora i
det här universitetets historia, om
man med universitet inte bara
menar dess lärare och forskare
utan också dess stud enter. Det
ställdes nya och viktiga frågor
med en intenstitet och skärpa och
en kontakt med världen omkring
som inte funnits i Lund på
mycket länge.
I exil
Den här perioden sträckte sig
några år in på sjuttiotalet, men
generationsbytena går snabbt i en
universitetsstad och försörjningskraven drev naturligtvis människorna vidare. Lunds universitet
var nämligen i stort sett stängt för
dem, en hel generation av begåvade samhällsvetare stöttes bort av
den konservativa maktapparaten
- öppningarna fanns på andra
håll, kanske i Roskilde och Stockholm. Det var alltså en generation
som inte tilläts att intelektuellt
repro d u cera sig här - när radikala
ungdomar kom till Lund för att
läsa fann de en stad där deras
tänkta ledare och lärare hade
gått i exil.
Det tomrun de lämnade efter
sig ser jag som en viktig orsak till
den nergång och provinsialism
som utmärkt Lund sedan mitten

I valtider

Så har det varit fullmäktigesam manträde igen . I presskollegan
SDS kunde signaturen "Jan Mårtensson" i ~itt _sedvanliga lördagspolitiska kasen berätta för läsekretsen om Gun Hellsviks fram gångar. Jag undrar om Jan Mårtensson verkligen var närvarande
vid fullmäktigemötet. För inte
kan det väl betraktas som en
framgång_ att ta upp fullmäktiges
tid med mterna kommunikat ionsproblem inom moderata samlingspartiet. J ag tänker på den långa
interpellationsdebatt där Gun
Hellsvik utfrågades av partikollegan Erik Rasmusson om hur mycket kommundelsnämndsverksamheten skulle komma att kosta. Att
9unn Hellsyik inte kunde ge riktIgt ordentliga besked är kanske
inte heller något att skryta med.
Fullmäktige, de trogna närradiolyssnarna och andra fick bevittna
hur två moderater förgäves försak te få de t hela att likna en de~att om vad som egentligen stått
1 Dagens Nyheter. Ja, jag säger då
det. Inte bara har de problem med
SIFO: s siffror och med att berätta för varandra vad de egentligen tycker inom moderata samlingspartiet. Nu får de ta till folk-

pressen ocksä. Men det är kanske
därför Jan Mårtensson (oberoende
liberal) tycker att Gun Hellsvik
är så framstående. Mårtenssons
förstulna påstående att Rolf Nilsson (V pk) skulle ha givit Hellsvik
indirekt eller direkt beröm avvisas
på de bestämdaste efter konsultation med som man säger "säker
källa".
Annars är det nog bra att man
också i fullmäktige debatterar
kommundelsnämnderna. Okunnigheten tycks fortfarande vara stor.
I maj påbörjas en så kallad "informations-drive" som påpassligt
nog startar i de östra kommundelarna, som ju under Nils-Arne
Anderssons (c) ideologiska ledning vill lämna resten av Lund åt
sitt öde. Vi i Vpk försummar,
som bekant, aldrig något tillfälle
att hänsynslöst berömma oss
själva. Vi hoppas att ni observerat
att Vpk - som av en händelse just utgivit ett nytt nummer i den
ständigt aktuella serien "VpkLund informerar om sin politik" .
Den här gången handlar broschyren just om kommundelsnämnder.
Som ett viktigt tillägg till vad kommunfullmäktigedebatterna hittills
handlat om talas i bro_schy-

av 70-talet. Den gamla maktapparaten i universitetsvärlden, som
fanns kvar i orubbat bo, skakade
av sig olusten över det som hade
hänt och sitter nu med sin samling
jasägare omkring sig och tycker att
skjortan känns trång. Men historieskrivningen råder man över och
det är naturligtvis ingen nyhet att
det är segrarna som ombesörjer
den. Resultaten talar för sig
själva. Jag såg för några år sedan
ett nummer av Lundagård som
skulle berätta om vad 68 var för
någonting . Det var högerstudenternas bild som tecknades - vänstern var en pöbel som knarkade
på Aten och rev ner aktningsvärda direktörer från talarstolen
på AF. Snart får vi välläsa hur vi
tillbringade vår studietid på "den
gamla
studentkrogen
Petri
Pumpa."
Historien är viktig
Jag såg en notis någonstans om att
Jan Mårtensson skulle skriva om
60-talets historia i Lund. Han ska
inte dömas ohörd, men oddsen är
emot att han skulle göra vår del
av sanningen rättvisa. Den enda
lösning jag kan se är att vänstern
försöker ge sin egen version. Har
vi inte haft nog av nostalgiskt
tillbakablickande, säger väl då
en del. Jo, men det handlar inte
om hur smörgåsarna smakade på
Aten 1967 utan om att dokumentera en av de viktigaste perioderna
i Lunds universitets historia.
Historien är viktig, varför skall vi
lämna den till de andra?
Lucifer

ren inte minst om vilken demokratisk roll V pk menar att nämnderna kan och bör spela. I broschyren beskrivs därför riktlinjerna för
hur enligt V pk :s mening den direkta demokratin i Lund skulle
kunna utforma. Läs och begrunda!
Om du inte fått tag i broschyren
kan Du ringa eller skriva till VpkLund (Bredgatan 28, 222 21
Lund. Tel 13 82 13 mellan 14-18
varje vardag).
Var det förresten någon som
lyssnade på moderatledaren häromdagen på Akademiska Föreningen? Enligt tidningsreferaten
var hans huvuduppgift i Lund att
skriva på en garantiförbindelse till
karnevalen. Och om kamevaler lär
ju denne man i alla falll veta ett
och annat. Alltid ivriga att, som
det heter, returreferera kan vi
•meddela att Ebba Ly ttkens (fp)
efter mötet kedjerökande syntes
försöka knyta förtroliga band
med Gun Hellsvik (m) ivrigt påhejad av Ulf A och någon som lär
heta "Hampus" . (Per H var däremot frånvarande. Vad berodde
det på?) Det är väl i det gemensamma värnandet av friheten som
Ebba och Gun funnit varandra.
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USA UT UR INDOKINA
USA UT UR INDOKINA. Röd med vita bokstäver, urblekt
efter många demonstrationer, vajade banderollen utanför
Fakiren när 20 år av solidaritet med Vietnam firades.
Därinne slår en varm förtätad
stämning emot den som kommer
utifrån aprilblåsten. Många har
samlats , på väggarna affischer
från år av Vietnamarbete, på bokbordet
gamla
skrifter
och
broschyrer: Vietnam visar vägen,
FNLs strategi och taktik, Om enhetsfronten, Miljömord, och FNLmärken, rispapperstryck, grammofonskivor.
.
På podiet står Giai Phong Befrielsen - sju kamrater samlade
för en eftermiddag: Lena Eidevall,
Roland Assarsson, Ulla Svensson,
Anders Wallden, Olle Tannegård,,
Karin Stenson och Arne DahL
Sången om befrielserörelsen och
folket: fisken i vattnet. "För vart
än vattnet leds följer fisken med".
Sången till PRR: Folkets regering
i Sydvietnam/ tillgodoser folkets
krav/ Den blåröda fanan vajar
stolt/ över land och hav.
segervisshetens sång: "För vi
vet att vi ska segra j ingen ting kan
stå emot oss"
Det är påminnelser om drömmar, om visioner, som bar Vietnamrörelsen framåt genom år av
kamp - och som nu varit glömda
i tio år.
.

sisk speakertext, sånger, demonstrationer (ofta på den vårdag
då Lunds barn jagar räven och
blåser ärtor - de smattrade mot
plakaten).

Genom de öppna dörrarna trängde kampsångerna ut: "Napalm
och stålkulebomber."
Motsättningarnas år, då Jan
Myrdal framförde supermaktsteorin och Sara Lidman försvarade den fortsatta solidariteten
med Vietnam. Lunds FNL-grupp
utgav Telex från Indokina var
fjortonde dag med telegram från
FNLs nyhetsbyrå Giai Phong.
Segern 1975 - och snart därefter de förenade FNL-gruppernas
nedgång och fall.
Men då hade rörelsen redan
skiftat gestalt i Lund. Ett 80-tal
gamla FNLare hade bildat före ningen Solidaritet med Vietnam,
som alla år fortsatt mötesverksamheten med gäster som Sven
och den . vietnamesiske förNguyen Khac Vien. Och
nu stod bakom dagens arranang.
Karin Lentz _stiger fram och

Det gav glimtar från Vietnarrirörelsens historia i Lund, --··-··-··'
1965 då Lunds Vietnamkommitte
bildades, vid en tidpunkt då Jöh!
Svensson ännu var socialdemokrat, genom de stormiga åren på
60-talet, då Lund sjöd av aktiviteter (militanta värnpliktsvägrare
i konfrontation med ridande
polis, husockupation på Kiliansgatan, kamp mot planerna att dra en
motorväg
tvärsigenom Lunds
centrum). Den mogna FNL-gruppens systematiska, omfattande
arbete i böljan av 70-talet beskrevs: stadsdelsgruppsmöten i sex
grupper vaJ:je vecka, bullentinförsäljning i alla Lunds köpcentra
vaJ:je fredag och lördag, Vietnamveckor med omfattande program
vår och höst: Göran Sonnevi,
Sara Lidman, skakig vietname-

läser två Vietnamdikter , en av
hennes egna och en av Sara
Lidman.
När den vietnamesiske ambassadsekreteraren ställer sig i
talarstolen hälsas han av varma
appplåder. Han upp ehåller sig vid
vänskapen mellan Sverige och
Vietnam men också oron över
växande fientlighet mellan Vietnam och Kina får starka uttryck.
Elly Bettelheim håller svarstalet
på föreningens vägnar, läser av
blindskriften med känsliga fingertoppar och framför talet med
klar, samlad röst på perfekt engelska. Kaffe och kakor, lekande
barn, Giai Phong på podiet: "Det
nya livet har börjat, den nya
människan lever .. . "
Anders Wallden visar sina Vietnambilder medan Vpk Lunds
blåsorkester stämmer instrumenten i foajen. Nu grupperar de sig,
ljuset glimmar i mässingsinstrumenten, klangen fyller lokalen,
Bandiera Rossa, och till slut
Befria Södern.
Så sj ung er vi alla än en gång
FNLs gamla kampsång:
Till vapen vi i sorg och vrede går
ett enat folk bakom gevären står. .
De flesta kan orden utantill.
Vietnams nationalsång går lite
osäkrare, men ändå kraftfullt tack
vare GiaiPhong:Framåt kamrater!
Efteråt kommer en gammal FNLare fram:
- Det var rätt. Det var precis som
det brukade vara.
Många hjälps åt att rulla ihop
fanor och banderoller, plocka ner
fotoutställning, packa ihop bokbordet, rulla affischerna.
Snart ser lokalen ut som före
mötet , men i snålblåsten, under
en himmel med snabbt ilande
moln, fladdrar alltjämt banderollen USA UT UR INDOKINA och
man anar återklangen av gamla
slagord och sånger, som ska leva
vidare i fortsatt solidaritet, fortsatt kamp mot förtryck och utsugning.
Gunnar Stenson

Marxistiskt Folkuniversitet
Förvisso är det i Lund man bör
vara om våren - lapa sol och
Lundagårds glass invid Domkyrkans soliga södervägg; spela flöjt,
eller vad det nu kan vara, på gator
och torg med Vpk-Blås; springa
några varv i Betan och se magnolierna och körsbärsblommorna
slå ut, eller med Veckobladet i
diverse trappuppgångar. . . Men
det finns en vårhelg då huvudstaden, eller snarare dess södra
malm, smäller nog så högt_:
KRISTI FL YGARE (som i år in, faller den 16-19 maj) då orden
och ideerna singlas högt i skyn på
CMS' marxistiska fo lkuniversitet.
I år är det ättonde gången man
(kvinnor) ordnar detta tillfälle
"förhela vänstern i vid mening att
mötas, diskutera och knyta kontakter" i samband med FÖRELÄSNINGAR OCH DEBATTER
kring en mångfald teman;
MAKT: vem har makt, hur och
varför är det övergripande temat

för
flera
av
årets
såsom 'Tendenser i 80 -ta/et' med
S E Liedman, (den f d Lundabon)
Göran Therborn och Ole Berrefjord från den norska maktutredningert; 'Makten över moderskapet' där Kajsa SundströmFeigenberg, läkare och Gudrun
Nordborg, rättsvetare, talar om insemination och Hjördis Levin, historiker, tar upp kampen om föräldramakten; 'Till kritiken av den
ekonomiska teorin' där Johan
Lönnroth ska tala om makten
predikanter och Hans Lind frågar
sig om man kan lita på ekonomerna. Makt är också temat för den
avslutande debatten rubricerad
'Vänstern och maktkritiken' där
Anders· Ehnmark, Göran Therborn, Anita Göranssen och Olle
Berrefj ord deltar.
Om UNGDOMEN I VÅR MODERNA TID kommer bl a Thomas Ziehe, pedag9g från Hannover och en av initiativtagarna att
tala. Marie-Louise Bergenstråle,

konstnär, professor, filmare, författare ... , Karl-Olov Armtberg,
etnolog och Göran Palm, författare presenterar BILDER AV
SVERIGE och under temat 'JORD
OCH SKOG'tas förstöringen av
skog och mark upp liksom tankar
om en ny industristruktur. Jord
och skog är även temat för
BARNENS UNIVERSITET där
man (kvinna) bl a kommer göra
utflykter i det gröna, en väggtidning och se på filmen 'Måste man
hata vargen?'.
KULTURELLA AKTIVITETER; SKRIVARSTADEN med
Hans Lagerberg, författare; FORUMTEATER med Karin Byreus,
dramapedagog; RÖSTBEFRIELSE med Maria Halla och Martin
Skånberg; LITTERÄR-POLITISK
STADSVANDRING i Röda rummets fotspår !)led Anita Persson;
TEATERBESOK, t ex Lärda frun timmer av Moliere eller Teaterterroristerna av exilskåningen

Michael Segerström; KULtURELL FEST med Malmöbandet
Rosa Luxemburg och EGBA;
diverse fimer för barn och vuxna,
konstutställning, visning av Historiska museets utställning 'Islam'
m m, m m, m m eller f:?ver en
FIKA I CAFEET, över BOCKERNA I BOKHANDELN i BUBBELPOOLEN, i SOLARIET eller rentav med en SKIVSTÅNG över huvudet. Ja, det finns ett otal olika
sätt att träffas på på Folkuniversitetet och till slutet av maj brukar
våren äve:1 ha nått det lite senkomna Stockholm. Närmare information, som t ex om varför
folkuniversitetet i år hålls på 'Fryshuset' , anmälan om barntillsyn,
hjälp med sovplats m m får du om
du ringer till CMS' kansli te!: 08 51 70 04 eller skriver till CMS ,
Kungsgatan 84, 112 27 Stockholm.
Vi ses
Kalinka Hort

Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 9? (o.nsd efter kl18.'00) .
Postgiro l 74 59-9. Prenumeration 80:-/år. Sattmng ~ch la:(out. VBred på acupress Lund . Tryck: acupress, Lund. Ansvang utgware:
MorJca Bondes;on. Prenumerationer: Göran ~erss~:m, 14 16 12.
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bil~erar upphovsmann~ns
egendom. Red förbehåller sig rätten att korta msandare. For abeställt
material ansvaras ej.

Har du flyttat?

.

Skicka hela adressdelen med din gamla adress, till Veckobladet,
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress ar:
Adress: .. . .
Postnummer:

POSTTIDNING
LarB Borgström
Ös.tervångsv 20
223 60 ltJND

Postadress ..

C H drog 20QQd,
partiet, framställer sig själva som
frihetens banerförare. Herr Adelsohn jämför sig med Engelbrekt
och talar om sin kamp mot fogdarna. Men vem är fogden idag?
Ola Hansson, Skånes och Sveriges
store skald, svarade på den frågan
i sin Engelbrektvisa:
'Den nya fogdens rövarborg
är bank och börs och jobbartorg
och ett papperskontrakt hans
attack.
I handske gömmer sig djävulsk/o,
vari han vill ha din mark och
ditt bo som dig själv under blankputsad
klack'
När arbetsköparna och moderaterna talar om frihet menar dom
kapitalets frihet. När vi talar om
frihet menar vi människors frihet .
Det är den stora och avgörande
skillnaden .
Monopolkapitalisten, finanskapitalisten är den nye fogden ... "

Fascism
Hermansson varnade för den nya
vågen av fascism och nazism i alla
dess former : Utlänningshat, kamp
mot fackföreningsrörelsen och
andra folkorganisationer . . .
Den offentliga sektorn angrips
allt oftare, om det sa Hermansson:
"Kapitalets angrepp riktas tills vidare framför allt mot den offentliga sektorn. Det är ett område
som dragits undan dess direkta
exploatering, men som lockar
med löften om profiter vid s.k.
privatisering. Visst finns byråkrati
och hierarkier inom olika områden av den statliga och kommunala verksamheten , men denna är

dock öppen för påverkan genom
politiska aktioner. (...)
Den offentliga sektorn måste byggas ut och förbättras, inte faseras
som de borgerliga partierna vill."

Arbete mot kapital
Idag strejkar statstjänstemän och
kämpar bönder. Aktioner till synes riktade mot staten
"Kampen mellan arbete och kapital är vad som i växande grad präglar hela samhället. Men denna
kamp framträder i en rad olika
former , direkta och indirekta,
synliga och maskerade. Staten och
dess olika organ framträder ibland
som kapitalets gynnare och hantlangare, ibland som dess bittra
fiende . Statlig inkomstpolitik
gynnar kapitalet och bidrartill att
öka vinsterna. statlig skattepolitik
fördyrar våra livsmedel och finan sierar samtidigt nödvändiga sociala åtgärder. Både statstjänstemän
och bönder riktar idag sin kamp
formellt mot staten, men deras
gemansamma och verkliga fiende
är kapitalet."
_
Hermanssson avslutade sitt tal ...,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiii
med följande uppmaning.
I valtidet forts från sid 2
"Enig front mot kapitalet. Enhet
i arbetarrörelsen för att slå högerkrafterna och ..för socialistiska
Den liberal-konservativa iden idag
målsättningar. Oppenhet och debygger ju annars liksom igår på
batt om det socialistiska samhälhuvudtanken att de som redan har
let och dess förverkligande. Det är
stor (ekonomisk) frihet förtjänar
något av det nödvändigaste för att
ännu mer frihet . I denna sanna
kapitalets offensiv skall slås tillanda bör t ex i Lunds pensionärbaka och Sverige få en riksdag och
er inte få särskilt mycket frihet.
regering, som sätter folkets intresDen kan ju kosta skattebetalarna i
sen främst och inte kapitalets.
arbetsför ålder flera kronor. Vi
Leve första maj!
alla förstår ju att t ex hemsamariLeve socialismen!
ter inte gynnar friheten. Vem vet:

Kanske kommer ett förslag om
entrepenörstyrd hemsamaritverksamhet i Lund i valfrihetens namn.
Men för det fordras att borgarna
vinner valet. Men 30 år är nog. I
frihetens namn. Tänkte jag och
gick till cafe Ariman för att få en
kopp frihet ligt kaffe 1 kulturell
miljö.
Observator
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PLANERINGSMÖTE - SOMMAR VANDRINGEN Planer i ng av sommarens vandring "Längs Donau
mot Wien". Fred 10.5 kl 20.15
hos l ng rid AndrE!, Karl X l s gat 1 O
Nya vandrare välkomna
BLASORKESTERN Sö 5.5 kl 19
avspänd repetition!
TAGUTSTÄLLNING To 9.5 p å
stadsbibl ioteket börjar en utställning om en resa på smalspäret
V äxjö - V äste rvik . • ekra fotografier samt rnatri från "Föreningen
Rädda Smalspä ret" i Smäland.
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