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Är socialister 
kommunister? 
I hopp om att få se några nya an
sikten höll KHF-Lund öppet hus 
på Vpk-lokalen förra veckan. 
Eftersom det var länge sen det 
kom några nya medlemmar till 
KHF här i Lund och televisionen 
dessutom sände VM-kvalet i fot 
boll mellan Sverige och Västtysk
land samma kväll, var mina för
väntningar dock inte precis i topp. 
Men tji fick jag. Flygbladsutdel
ningen i alla studentområden hade 
givit resultat - framförallt bland 
teknologerna som annars, av nå
gon anledning, inte brukar vara 
särskilt väl representerade i för 
bundet. 

"Kommunister är vi inte" var 
det flera som sa - men ändå in
tresserade av KHF!? Av föreläs
ningar och möten kring frågor 
som in te rym s vare sig i utbild
ningen eller i det traditionella aka
demiska studentlivet och av ett 
annat socialt (student) liv än det 
traditionellt studentikosa , visade 
det sig. 

Uppslag till föreläsningar/dis 
kussioner fanns det gott om. Mest 
kretsade de kring teknik och sam
hälle , massmedias roll och olika 
etiska frågor såsom vänstern och 
kristendomen. En studie- och 
diskussionscirkel om Marx teo 
rier, och om vänsterpolitik i all
mänhet och Vpks och KHFs poli
tik i synnerhet fanns det också in-

tresse för. En uppiggande kväll på 
det hela taget - inte minst efter 
det mindre uppiggande valresul
tatet nyligen och på vägen hem 
rann två tanker genom mitt hu
vud . 

En förhoppning: Tänk om in
tresset och tillströmmningen den
na kväll var ett uttryck för en all
män strömning bland studenter 
och om det dessutom är som det 
ibland påst ås , att studenter som 
grupp hör till de "vindflöjlar" 
som först reagerar då de politiska 
vindarna ändrar riktning. I så fall 
borde alla vänstersocialister kunna 
se ljust p å framtiden - eller i alla 
fall på dess möjligheter. 

Och ett "förslag": Trots att 
förbundet heter Kommunistiska 
högskoleförbundet dök det upp 
personer som inte ansåg sig vara 
kommunister. Hur många flera 
radikala och kritiska vänsterstu
denter skulle vi kunna förena om 
vi släpp te vår kommunist iska 
devis? Inte för att vindarna råkar 
blåsa så utan för att skillnaden 
mellan en socialistisk och en kom 
munistisk politik i dagens läge är 
ganska diffus samtidigt som be
greppet 'kommunistisk' väl är en 
lite missvisande beteckning på en 
organisation som vill föra en icke
auktoritär vänsterpolitik. 

Karinka Hart 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Vittne om 
medborgarvittnen 
I januari i år infördes i Lund med
borgarvittnen. 

Det innebär att fredag och lör 
dagkvällar samt 9-15 vardagar 
finns hos polisen politisk\ valda. 
till polisen neutrala , vittnen som 
deltar under förhör, avvisitering, 
husrannsakan m.m. För att garan
tera rättssäkerheten o ch för att ge 
medborgarna insyn i polisen arbe
te. 

Den l okt var alla vittnen, 60 
st, kallade till ett möte fö r utvär
dering. Mötet kom till efter öns
kan från ett av V pk :s vittnen. 
Även om många uteblev kom 
m ånga synpunkter fram. 

Alla var överens om att man 
till st örsta delen blivit mycket väl 
behandlade av polisen. Många 
berömde polisens sätt att sköta 
fö rhör och bemötandet av intag
na . 

Samtliga vittnen menade att 
kvällstjänstgöringen var my eket 
givande och man kände att man 
gjorde en insats där. Dagstjänst 
göringen upplevdes som mening s
lösare. Trettio pass hittills har 
vittnena inte alls anlitats. Många 
gånger väldigt lite vilket också 
förvånade polisen . 

Frågan ställd es från polisen 
om vittnena önskade följa med 
ordningspolisen t.ex . i bilarna. 
Det ville alla . 

Många förslag till hur vitt 
nena skulle utnyttjas affektivare 
dryftades men den allmäna 
meningen verkade vara att det tar 

Bonus 
Hur har d~t egentligen gå tt till på 
Energiverket? För några dagar 
sedan var ordföranden i energiver
ket s styre lse Bror Arvidsson (m) 
på tapeten. Ni minns kanske att 
han sålde kontor smöbler billigt 
till den förre chefen J an Holm
qvist. 

Och nu i onsdags presenterade 
kommunrevisio nen en rapport där 
man kan utläsa att Jan Holmqvist , 
i samband m ed köp av en trans
formator till geotermiprojektet , 
betalt ut en extra bonus på 
150 000:- till det levererand e före
taget. Det finns inget AU-beslut 
om detta och "Av vad som fram 
kommit fanns inget avtal om det 
ta i samband m ed beställningen". 

tid att förankra reformen . Det 
mest konkreta som önskades var 
en förändring av tjänstgörings
tiderna för att bättre följa arbe 
tet. 

J ag sj älv kan egen t !igen bara 
instämma. Det mesta jag sett av 
polisens jobb är bra. Många da
gar har det upplevts som menings
löst hos polisen . Inget att göra 
eller förhör om bagatellartad e 
brott . Men vid andra förhör har 
det känts väldigt bra. T .ex . för
hör av personer som känner en 
berättigad m is s tro, pga dålig be
handling, mot myndigheterna. 
Där har man varit en trygghet sga 
ranti. Och da en trygghet bade 
för polisen och den miss tänkt e. 

· Men visst är en d el saker otrev
liga ho s p o lisen. Man får hålla 
med Göte Bergström om att det 
kunde vara en gummimadrass i 
fyllecellerna. Kroppsvisitering är 
förnedrande. 

Och även om allt man upp
levt som vittne varit klanderfri t t 
är ju åtminstone jag övertygad om 
att det sker övergrepp hos polisen. 

\1edborgarvittnesreformen är 
bra och vi alla vittnen lovade att 
göra o ss mer kända. Vpk har sex 
vittnen: 

Iris Nilsson 
Göte Bergström 
Anna-Sofia Quensel 
Kerstin Gustafsson 
Daniel Kalids 

och så jag 
David Kalids 
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Stöd at de unga i Lund 

l en bred cmghet över dc sk. 
blockgränserna, endast bruten av 
komm unist erna, beslöt kommun
fu llmäktige i förra veckan att sia 
ett kraftslag för " vara sk . ungdo
mar" . 

Centerpartiets ungdom lige 
Lars V Andersson hade upptäckt 
att vad so m sak nades i Lund s po
litiska liv är kunskaper om de 
ungas situation. "Hur se", undra
de Andersso n. "ungdomarna pa 
sin fram tid " i Lund och ett mera 
globalt perspektiv" De ssa existen
siclla fragor önskade motionären 
fa besvarad e genom en upp sats
tävlan i kommunal regi. Ungdo
mens röst skulle pa detta sätt n a 
fullmäktige. De unga skulle k änna 
delaktighet. Eftersom motionären 
inte trodde att ungdomarna fri
vi ll igt sk u Ile komma att yttra sig 
föreslog ; en prissumma om 
lO 000 :- för fö rst öppnade 
"rätta" uppsats. Trot s fö rslagets 
uppenbart ,kämt samma ironiska 
karakt är fick motionären full mäk
tige med sig sedan hans andlige 
fader kommunalradet Nils A An
dersson nagot modifierat förs la
get. Prissumman faststä lldes ej 
utan rekommenderades endast 
bli "rim lig". Som Nils A Anders
son sa träffande uttryckte d et: 
''Man kan ju inte köpa grisen i 
säcken" . 

Ungdomsfrago rna 1 Lund är 
vä lkända. T .ex. brist pa bra och 
billiga bostäder, arbets löshet, 
cia liga <kolloka ler och problem 
med borgarnas förhalning stakt ik 
mes t känd i fr aga om K ulturmeje
riet. 

Inbillar man sig verk ligen att 
ny in formation kan komma ut ur 
uppsa tser? Prob lemet är in te brist 
pa kttmk ap utan en konstant ovil
lighet främ;t fran de borgerliga att 
vid ta atgärder. 

ltt till ' tor de l kommersia
lise rat frit ichutbud möts genom 
inskränkningsför,lag för bibliote
ken. en viigran att förverkliga 
fullmäkti"C> beslut om fria be
sök pa Stadst catern. E n komtant 
rad; la och m i"tro gentemo t 
ungdomen har kännete cknat 
majoritet spolitiken i Lund . 

l en sadan "ruation ar det 
narmast en förolilmpn mg att saga 
sig vilja lyssna. Vilka rö>tcr tror 
man deswtom att man far höra i 
en upp>at spmtävlan" Dc ungdo
mar var' spr<ik man tagi t ifran 
dem? 

För>laget är uteslutande dumt. 
Det borde mtc e n' vara van de 
kommentare vi här hH ~Ivit. om 
det dessvärre inte vore ,a-belnan
de för ungdom,:,yncn Inom . full
Imik ttgc. 

Friskt satsat, hälften vunnet 
Bland marxister är det vanligt att 
göra polit iska analyser utifrån teo 
retiska grunder. Finn Hagberg och 
La sse Svensso n använder en ori
ginellare variant när de kritise rar 
var syn pa Miljöpartiet som väns
terpopulistisk t: dc gör en teore
tisk analys utifrån poltriska gru n
der. Deras motiv är vällovligt. 
nämligen att arg um entera för att 
man inte skall bunta ihop Mp med 
de borgerliga partie rna. Därom är 
vi eniga. lik som att Mp inte är ett 
socialistiskt parti. Men vad är det 
da för nagot? 

Ett annat vanligt synsätt bland 
marxister är att alla partier har en 
klassbas. Den politik de står för 
kan kopplas ti ll klassintressen -
ma det sedan vara direkt eller in
direk t . öppet elle r dolt , antytt 
eller fö rmedlat , uttalat eller be
stäm t "i sista hand'' . De fem riks
dagspar tierna kan da relateras till 
de klasser som är rotade i det 
kap ita listiska prodtiktionssättet, 
borgerligheten och arbetarklassen . 
De stora tjämtemannagrupperna 
som befinner sig däremel lan fun
gerar som reservtrupper . vilka 
bade dc borger liga partierna och 
arbetarpartierna försöker vinna 
över pa sin sid a. 

Den enk la varuproduktionen 
tir ett annat produktionssätt som 
existerar vid sidan om det kapi
talistiska. om än hopk lämt och 
marginaliserat. Pa dess ekono
miska handlande och ideo logiska 
tänkande kan man ocksa bygga 
politiska part ier. Dessas agerande 
ka n verka förb rylland e, eftersom 
de ofta intresserar sig för andra 
!'ragor än övriga partier. behandlar 
!'ragor pa ett kon stigt sätt och 
föres iar ovanl iga lösningar. Detta 
är förbry llande så länge man har 
det kap italistiska samhället och 
den kapitalistiska produktio ne n 
so m maiL vill säga. Försöker man 
istället för stå smaborgerliga parti
er utifran den enkla varuproduk
tionem förutsätt ningar brukar 
pusslet fa lla lättare p å plats. 

Partier med en smaborgerlig 
klassbas. oc h som förmår ut
tryck a den enkla varuproduktio
ncm världsbild pa ett folkligt 
>ätt. kan fa politiska framgan · 

gar och stöd långt utanför sina 
eg na led. E n saclan framgångsr ik 
koppling mellan det smaborger
liga och det fo lkliga kallar vi 
popu lism . I Sverige finns i dag 
exempel pa populismens två van
ligaste framt rädelseformer. V äns
terpopulism finner vi i stock
holm spartiet och Milj öpartiet de 
gröna . Högerpopulism finns 
endast i lokala samma nhang. 
exempelvis i form av Skåncpar
tict. 

Populist isk po litik blir begrip
lig, och hanterlig, om man re
laterar den till den enkla varu
produkt ionens, till smaföretagets 
världsbild. Med ett sådant för
hallnigssätt blir det i varje fall för 
oss helt logiskt 
att Mp in te välj er sid a. inte vill 
bli inplacerat pa höger-vänster
skalan. hävdar att dc etablerade 
part ierna har över levt sig sj älva 
och att det är dags för en ny typ 
av partie r som int e i första hand 
representerar socia la klaoser. 
att Mp kritiserar den representa
t iva demokrati n och i stället för 
ordar olika former av direktde
mokrati. baserade pa principerna 
om smaskalighet och decentra
lisering, 
att M p sätter m iljöfragorna i cent
rum och hävdar att varken kap i
talism eller socialism är förenligt 
med en grön politik, 

art Mp fö rord ar smaföre tagsamhet 
(e ller smilprodu centers koopera
tiv) före stora föret ag. vare sig i 
privat eller offentlig regi, 
att Mp ser staten so m ett hot 
och pläderar fö r det civila sam
hälle ts företräden när det gäl ler 
att lösa reproduktiva behov -
barnomsorg . utbildning. va rd . 

Miljöpa rtiets sätt att föra 
fram dessa och andra frågor har 
skapat en fr amgångsrik folklig 
appell (atminstone i Lund). I 
stort sett likartade frågeställ
ningar , men utformade på ett 
högerpopulistiskt sätt, ligger till 
grund för sk ånepartiets fram
gångar i Malmötrakten. 

Detta är en teoretisk utgångs
punkt . från den kan man sedan 
göra en politisk analys om t.cx. 
vad som är bra e ller dåligt i en 
vänsterpopulistisk pol itik . och hur 
man bör förhålla sig till ett väns
tcrpopulitiskt parti. Ti ll e n saclan 
aterkommer vi gärna , om intresse 
finn s. En sak kan sägas redan nu. 
Det räck te inte med trad itionell 
borgerlig po litik för att bryta 66 
ars socialdemokratiskt styre i 
Ma lmö. Det krävdes dä rutöver ett 
högerpopulistisk t parti som kunde 
bryta in i den socialdemokrat iska 
väljarkåren och mobilisera excm
pe lvi ~ smafö retagsarbetare och ti
digare ickepolitiskt/ icke facklig t 
aktiva. På motsvarande sätt kan 
man säga att det räcker in te med 
traditionell arbetarpolitik för att 
bryta det borgerliga styret i Lund . 
Men genom Mp kunde man under 
den förra valperiod en fa till stand 
en " ny majoritet" . om än bräck
lig och sv<uhanterlig. Kanske 
borde paro llen infö r det ta val in te 
va rit " Bryt borgarväld ct" utan 
" Bygg ut den nya majo ri tet en." 

! ' 
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Björn fi'y k/111zd 
To111as Peterson 



Om konsten att 
utplåna sig själv 
Läsandet av Finn Hagbergs och 
Lars Svenssons insändare har änt
ligen fått också mig att se det sa 
kallade ljuset. Jag hoppas inner
ligt att jag inte missuppfattat allt 
för mycket . Vad är inte omöjligt 
i dessa tider av yttersta vilsenhet 
och förvirring? 
Jag vill emellertid sa väldigt gärna 
tro att FH och LS verkligen satt 
tingrama på de ömma punkterna i 
den inträngande ana lys av orsaker
na t il! att V pk gått tillbaka i Lund. 
,om de först presenterade i form 
~v en "liten besk text" och som 
dl sedan utvecklade i form av en 
insändare under egna namn . 
På ett övergripande plan kan man 
inte annat än instämma. Det är 
savitt jag kan första inte bara kor
rekt utan också väsentligt att pä
peka . att valjl' gång som Vpk ta
git ställning i en best ämd fråga sa 
har vi förlorat röster. Det faktum, 
att vi ibland vunnit andra röster 
just genom våra ställningstagan
den. visar paradoxalt nog endast 
att tesen om ställningstagandenas 
betydelse är riktig i sak . 
Jag tror själv (och här antar jag att 
FH och LS ger mig helt rätt) att 
ett helt avgörande skäl till att V pk 
inte vuxit är, att vi så envist ge
nom åren motsatt oss kapitalis
men; att vi, som man säger , kom 
mit att identifieras som det parti 
som rentutav vill avskaffa hela det 
kapitalistiska systemet. Det borde 
nu vara dags för oss inom V pk att 

pa allvar ta upp en debatt i d en 
fragan. FH och LS uttrycker sa
ken mycket träffande när de 
;·ram haller , att det inte kan vara 
rim ligt att lata miljöpart iet en
sam t driva fr ägor. som är "grund
lägga nde för industrisamhällets 
överlevnad·'. 

Jag tror vidare att FH och LS har 
helt rätt när de kräver ökad sjä lv
ständighet för oss alla. De pamin
ner oss papassligt om faran av en 
alltför langt gången äsiktsgemcn
skap inom ett parti. h: mer som 
förenar o ss som medlemmar. des-

to svarare har vi att vinna alla för 
var sak. Jag vill gärna bidra till 
debat t en med ytterligare ett 
exempel. Ta vårt krav pa en ut
byggd kollektivtrafik. Hur manga 
röster och sympatisörer har vi inte 
förlorat pa det kravet? Eller tror 
vi verkligen att arbetarna pa Alfa
Laval stödjer tanken på höjd ut
deln ing åt aktieägarna i AB Linje
buss? När vi dessu tom konse
kvent angripit privatbilismen har 
vi säkerligen ytterligare avlägs nat 
oss från alla dem som rättmätigt 
kräver valfrihet i demokrat~ s 
nam n. 
J ag tro r allt sa i likhet med FH och 
LS. att det är viktigt att vi stän
digt och helt förutsättningslöst 
om prövar var politik. Personligen 
tror jag att en omvandling i den 
vänstersocia li stiska riktning. som 
FH och LS föresprakar kan vara 
en smula farlig . Den kan rentutav 
i onödan skrämma manga progres
siva väljare. Haller inte FH och LS 
med mig om att o rd en "vänster" 
och "socialism" är ,. hi storiskt 
och spöklikt" belastade? Bord e vi 
inte som FH och LS säger ytter
ligare "bredda var plattform"? 
FH och LS pekar pa betyde lse n 
att omforma partiets inre struk
tur i en demokratisk riktning. 
Ingenting kan vara viktigare. Jag 
tror att vi skulle vinna rnang&s 
sympati om vi rensade bort -a ll 
fö rlegad asiktsgemenskap inom 
Vpk. Skulle vi int e kunna gora 
stora inbrytningar i alla led om vi 
int e stod för nagra bestämda asik 
ter? Om vi i likhet med FH och 
LS verkligen drev tesen om "e tt 
fritt och självständigt tänkande". 
Åsiktsfriheten inom partiet sk ull c 
da slutg iltigt bli total. .Ä.ntligen 
skulle vi ha skakat av oss all id en
tietet. Alla skulle kunna stödja oss. 
Allt sä : Mot as ikt senhet lighd inom 
partierna' Varför ska vi egentligen 
vara överrens om nagot? Eller so m 
FH och LS sa t räf{säkert uttryc
ker det: 
··skall det vara sa svart att erkän
na?" 

Dan i el K allo' s ("J pk' ) 

PS! Ett bevi> för riktigheten i de 
teser jag och FH och LS numera 
driver är att var politik redan 
vunnit framgang djupt i de borger
li~a leden. J an Manensson 1 obe
n)ende liberal) har redan varmt 
appladerat o>s. DS 1 

·-

Bygg ut 
kollektivtrafiken? 
Med intresse har jag följt den 
trafikdebatt som rasat i n ågra 
nummer av VB? Men h åller 
den inta på att spåra ur? I alla 
fall tycks det mej vara på 
tiden med en mer se riös be
handling av frågan . Särskilt 
som få personer har disku
terat (ve lat diskutera) d e mot 
säge lser och oklarheter som 
obestridligen finn s vpks 
trafikpolitik. 

Den anklage lsen drabbar främst 
Vpk pä riksdagsniva. Lokalt i 
Lund är det bättre. men även här 
finns det en kluvenhet bland 
och inom' - med lemmarna. 

Utmärkt exempel 
Gunnar Belin ger i VB etr ut
märkt exempel pa de n konkre
ta verklighet som fragan hand
!ar om. Det gä llde en kvmna m~d 
bo stad pa Nöbbclöv. jobb i 
Malmö och barn pa dagis. För att 
fa den rätt omöjliga ekvat ionen 
att g a ihop körde hon bil. tro t' att 
hon hatade och inte hade rad 
med det. och 'paradt' pa ,a 'ätt 
tva timmar om dagen (pa~tar hon. 
>om gammal deklarJtionsgranska
re har jag lärt mej att misstro 
sactana uppgifter) Jamfört med 
alhn::ina kommunikationer. 

Hon Jr t) phk S::ikc·rt har 
man"a av os' likn::mde tall 1 b~ 
kant~kap ~J<retscn . i tle n man "' 
inte .;jälva , itt e r i den 'meten 
Annar< finns det ~ott um forsk
ning ach utredningar som bertittar 
om fe nomenets utbreclnmg. 

skenlösning 
Vad ~äger dJ \ 'pk i ett fall ")m 
detta? Jo. rcflexm::issigt ,äg~r man 
som Göte Bergqröm i ,amma \ 'B
nummer. Bv~rg ut kollektivtrafi
ken <a folk 'n1te bellova kclra b tl ~ 

Förlat Göte. mc· n det ta är en 
sk enlösning. Det gar helt e nkdt 
inte att bygga ut kolkktinrafi
ken sa att det för kvinnan i vart 
exempel .Qlir tidsm<b> igt jämbör
dig med bilen . Och äve n om det 
skulle ga just l henne; fall ;a har 
hon tu'cn '' ,rrar och bröder 
bara i Lund:. lang t t.ill jobbet. 
ore2:clbundnJ arb et;tider. behov 
av -bil i jobbet. inte kan vi 
tillgodose alla dem. ens om vi hö
jer kommunabkatten tio kronor. 

Materiella krav 
Vad har da kvinnan i vart exem
pel för materiella trafikpolitiska 
krav? Jo. rimligen först och 
fr:imst att bilkörningen blir eko
nomiskt uthärdlig : lä2:re acci>. 
ska tt och försäkri~!!. billigare ben
sin. Därnäst bättie frainkomlig
het. Med Viistra Ringen utbyggd 
skulle hon <para km minuter 
dagligen tran \c.ibbe!öv t;ll !llalmo 

- och fem minuter kan vara 
mycket när två barn skaU lämnas 
till dagis. Med livsmedei på Mo
bilia kunde hon hand! ". snabbt 
och kanske billigt på hemvägen. 

Naturligtvis kan hon ha en 
ideologi so m strider mot d et 
materie Ila intresse t. Men sitter 
man i smete rn har man inte rad 
att vara hur ideologisk som helst. 

Det finns bara ett parti so m 
tämligen säkert ställer upp pa 
kvinnans materiella krav. och det 
är moderaterna. Det f inns ocksa 
en kamporganisation. Bilfront. 
som just har betonat hur beroen 
de just manga y rkesarbetand e 
kvinnor är av bi len. l V pk tycks 
hon inte ha mycket att hämta. 

V pk-realism 
Men lyckligtvi; . för hc•nne efter
som hon är sympatisör. har Vpk 
en praktik >om skilj er 'ig fran dc 
trafikpolitiska principc'rna. En 
mer rcaliqisk praktik. Vpk V<ll' 

det enda part i et 'om gi,·k emot 
för sam ringa rna i aH! rag>rät ten för 
arbehresor med bil. Vpk prcs;ade 
rcgertngen till I:igrc Jcc i' pa vissa 
bilar och tiil att J\'\la fran en ben
'm'b 1 te höj ni ng. \lut iveringen 'ar 
rcaJiqi , k: n1anga löntagar~ är 
heroende av b!l~n 1Kh tal inte ö
kade koqnaucr. 

V pk agiterJr 1 i"crligen 11101 

motorvägsprojek rct ScanLmk. 
men lugn. Vpk-organisationcrna i 
Halla nd propagerar för att l 6:an 
' k ::dl bh motorväg genom hela 
land skapet. en nyckel>träcka i 
ScanLink . 

Och u mkr t iden ,Ja r bi lför
,äljnin~~n rekord och bliköramkt 
ök.ar. S,r .tve n r Lund 

Ett 'al 
Jag har tab t om .. malc'riella k ra\·· 
och "rea li;m ·' oc h menat a ll var 
meJ o rden. Verk lighet en i d:tgem 
Svcri~e oeh Lunu är ,aclan att 
manga nrJnni ; kor. lönt aprc och 
cnsam,taende mödrar och man~a 
andra karego ner ,u m \'pk vii rn';n 
on1. behover bilen l lir att der::" 
liv skall fun2c'r::r . 

Fn anm' n ,id a av vcrkli~h,•tcn 
är att bilc·n har dod::Jt vara St<ider. 
i a lla fall möjligheterna till ett 
anständi~t Ii,· i Lic'lll. \Ju hallcr 
den pa a'tt döda \ara 'kog.tr tkata
lyt i sk avga;rencing upp<kj u ter 
som bekant bara eländet l. 

h)r min del vill jag aterskapa 
staden och be llalla sko~en . Det 
betyder att jag ski ter i t 'e.,_ barn
familjer' verkliga ell~r formenta 
bilbehov. Jag kräver helt enkelt 
att de ska in nit ta 'itt liv 'a a tt dc 
inte blir bilbcrocndc . 

Samttdigt inser jag att de 
materiella intressena bakom bile n 
är sa starkJ att inget rar p a el c' n l. 
Fallet Vpk visar att det ntohand 
som finm för det me\la bara ät 
verbalt. Inför wnken pa detta 
blir jag en ,mttla dc,pcrat. 

Ja2 skär inte sönder na2r.t bil
däck.- ~!en jag för star dc~1 'ont 
gö r det. 

G u n nar Sand m 
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Frisk 
markering 

I sena ste VB konstaterar Finn Hag
berg & Lasse Svensson, i anslut
ning till en intenrju med Reinhard 
Trampert i Socialistisk Debatt , att 
det svenska miljöpartiet tyvärr be
står av s k reala s, allmänt besked
liga och inställda pa parlamen
tariska uppgörelser. 

Glädjande nog finns det 
undantag. I en insändare i SDS 
30.9 och Arbetet 1.10 knyter Ulf 
Löfgren i Åkarp an till jordbäv
ningen i Mexico City . Han menar 
att det inte skulle behövas kata
strofreportage för att man skulle 
inse att den staden är en ekolo
"isk och social katastrof, och han 
~fterlyser en reaktion från vad 
han kallar "borgarpacket". 

Med tanke på att Ulf Löfgren 
undertecknar sej so m representant 
för Miljöpartiet De Gröna är detta 
en oväntad men frisk markering. 
Det tycks finnas annat än mitten
politiker även i det svenska miljö
partiet , något som är intressant 
att notera för vpk . 

Gr 

Tio år 
F ör ett par veckor sedan kom 
jubileumsnumret av , Verk stad; 
"O ivet. Det är alltsa nu t1o ar 
~edan det allra första numret gavs 
ut. Tidningen delas ut vid sex 
industrier i Lund: Gambro , Alfa
Lava l, Nordarmatur, Åkermans , 
Tetra Pak och Åkerlund o 
Rausing. Den konstnärliga bilden, 
alltid i arbetarmiljö . på fram sidan 
har under de flesta åren 
fram ställts av Christer Mäller , som 
arbetar pa Åkerlund o Rau sing. o 

Tidningen har utkommlt med tva 
till fyra nummer per ar. Redaktw
nen har allt id bestätt av metallare 
och grafiker som är medlemmar i 
Vpk Lund. 

VERKSTADS&OlVETt~~· o 

Postadress. 

Andra 
bullar 
Enligt vissa källor gick j u valet 
i Norge bättre för arbetarrörel
sen än valet här hemma. Vi bör 
ta lärdom av våra norska gran
nar och som en början att för
stå hur det är i Norge publi
cerar vi här ett recept på Norskt 
grovbröd. 
5 dl lättmjölk 
50 g jäst 
2 tsk salt 
l msk olja (mat-) 
200 g keso 
l l grahamsmjöl 
till pensling vatten och vetekross. 

Smula sönder jästen i en bunke, 
ljumma mjölken och häll över 
jästen, tillsätt olja, salt och keso. 
Arbeta in m j ölet och arbeta 
degen smidig. Den blir rätt 
kladdig men ta inte i för mycket 
extra mjöl! Låt jäsa i 30-40 min. 
Arbeta ihop degen på bakbordet 
och forma till bullar (eller lim
por). Lägg limpor i en smord form 
och bullarna på plåt , pensla med 
vatten och strö över lite vetekross 
och låt j äsa till dubbel storlek. 
Grädda bullarna i 225 grader i ca . 
20 min och limpor i 200 grader i 
45-50 minuter. 

El Salvador 
Vid ett möte i V pk Lunds lokal på 
Bredgatan 28 nu på måndag den 
7/ 10 klockan 19.30 kommer en 
videofilm frän ett av de befnade 
områdena i El Salvador att visas. 
Filmens titel är "Guazapa" vilket 
är namnet på en vulkan alldeles 
utanför land ets huvudstad San 
Salvador. 

Det blir tillfälle att ställa 
fråoor till en talesman för den 
sal~ad oranska befrielserörelsen . 
Utvecklingen i El Salvador har av
görande betydelse för utveck
lingen i hela Centralamerika . 
Mötet är arrangerat av V pk Lund s 
internationella utskott . 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Sju barn 
och lika många vuxna är hittills 
anmälda till vandringen den 
11-12.10. Den kommer till över
vägande del att gå i lätt kuperad, 
sydskånsk lövskogsteräng med 
inslag av rinnande vatten. När 
sen de trötta barnen sover djupt i 
tälten blir det uppesittarkväll för 
de vuxna vid lägerelden .. Gunnar 
Sandin , te! 13 58 99 , tar emot 
fler anmälningar. 

Teatro Vivo 
Den 5 oktober drabbas Lund av 
en teaterhändelse. Då kommer 
TEATRO VIVO från Guatemala 
för att spela sin pjäs Asnornas 
värld. 

Utan ord och med en panto
mimteknik om gör att alla kan 
först å vad det handlar om ger oss 
TEATRO VIVO en inblick i för
trycket i Guatemala. 

Teatergruppen bildades 1977 i 
Guatemala men tvingades i exil 
till Mexico 1980, militärregimen i 
Guatemala såg inte med blida 
ögon på gruppens pjäser. 

I exil har gruppen utvecklat 
en teknik som bygger på rörelse, 
på kroppens uttrycksmedel. Det 
oör att människor i alla länder där 
gruppen uppträtt kunnat förstå 
TEATRO VIV Os budskap. Ett 
av gruppens viktigas te syften med 
sina pjäser är att stärka vänska
pen mellan olika folk , att över
brygga sprakliga och kulturella 
klyftor och att vinna fö rstaelse 
för de som kämpar för ett Gua
temala uta'tl förtryck och god
tyckliga avrättningar. 

Detta är andra besöket 
TEATRO VIVO gör i Sverige men 
första gången dc komm er till 
Lund och Skao TEATRO VIVO 
är inbjudna av Guatemalgrupper
na i Sver ige, GGS , och det är 
stödkommitten för Centralameri
kas folk i Lund som hiiller i det 
lokal arrangemanget i Lund. 

TID: Den 5 oktober kl 20 
PLATS: Fäladsgårdens aula, 
Norra Fäladen. 
VÄLKOMNA! 

POSTTIDNING 

Socialistiska 
studier 

Socialism? 
Marxism? 
V pk? 
Vad står orden för? 
Vill du veta mer om vpk och 
vad vpk vill, vill du veta hur 
vpk tänker sig ett socialistiskt 
Sverige i framtiden? 
Gå då med i en socialistisk 
studiecirkel! Anmäl dig till 
Marianne Sonnby på tel 
13 19 75. Hon kan också 

berätta mer. 

BLASORKESTERN. Sö 6.10 k l 
19 lyssn ar vi till Birgit Stare och 
stadsorkeste rn i Stadsha llen. Rep 
efteråt , omkr ing kl 20. 

LUNDS LILLA PENKLUBB träf 
fas på Cafe Balzac freda g den 
4 /1 0 kl 18. "Världen i Lund" 
presenteras. 

VB - möte. Vi fortsätter att jobba 
med 1 O· å rs jubileet p å m åndag 
den 7 / 10 kl 20 hos L ars N i lsson 
Bredgatan 25. 
Li lla Teatern Borderline Fred ag kl 
19.30 samt lördag kl 19 och 22. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

K OMPOL : möte m ånd 7 / 10 på 
par ti lokalen. Bl.a . Pe rsonal· och 
organ isati onsnämndens (PON:s) 
framtida öden. Karin Bryntse 
inleder. 

D enna veckas redaktion var L ars 
Bo rgström och Lars Nilsson 

Nästa veckas kontaktredak tör är: 
F inn Hagberg, tel 12 90 98 
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