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Världen blir kanske ändå bättre . 

Varje dag kommer nya rappor
ter inte bara om förtrycket i 
Sydafrika utan också om ett 
allt kraftigare motstånd mot rasis
men. 

Här i Sverige har man från 
regering och biskopar och ut till 
gator och torg blivit uppmärk- , 
sammad på förtrycket och krävt 
sympatiåtgärder och bojkott av 
sydafrikanska varor. 

Med anledning av transport
abetarförbundets och hamnarbe
tarförbundets blockad mot syd
afrikanska båtar vill vi uppmärk
samma V pk :aren Rolf Nilsons 
interpellation till kommunstyrel
sens ordförande Gun Hellsvik, in
lämnad i augusti och ännu inte be
svarad . 

Rolf påtalar förhållandet att 
alla partier är eniga i sak , att kom
munen inte bör köpa sydafri
kanskt, men att man ställer for
mella hinder och därför inte vid-

tagit några åtgärder för att kom
munens uppköpare skall undvika 
sydafrikanska livsmedel, skall få 
klara direktiv om att inte köpa 
sydafrikanskt samt aktuella listor 
på de produkter som skall und
vikas. 

Han går även ett steg längre 
och kräver att kommunen även 
skall sälja de aktier som man har 
placerade i företag med förbindel
ser med Sydafrika. Det är ett an
ständighetskrav att kommunen 
säljer dessa på ett ur moralisk syn
punkt invändningsfritt sätt . 

Med tanke på att det var för 
vånansvärt många moderata 
kommunalpolitiker som deltog i 
sydafrikademonstrationen i bör
jan av hösten kan man kanske 
vän ta sig ett mer positivt gen svar 
till Rolfs förslag. Moderaternas 
ursäkt för att inte demonstrera 
brukar ju annars vara att man vill 
handla på annat sätt. Vi ser fram 
emot den handlingen, Gun! 

ll:e årg 
Lösnummerpris 2:00 

Inget ba~ i Höje å 
Att Palme nu tillsätter en miljöminister är ett av många tecken 
på att miljömedvetandet häller på att växa sig starkt inom 
socialdemokratin. Ett annat, lokalt, tecken är de motioner 
från s i Lund som denna vecka ligger på fullmäkti~es bord. 
Eftersom de är insända långt före valet är de väl hU en del 
avsedda som "valfläsk", men säkert också uttryck för en 
seriös attitydförändring. 
I motion nr 116 vill s att kommu
nen ska utreda förutsättningarna 
för en begränsad besprutning med 
kemiska medel och användandet 
av handelsgödsel på kommunens 
egen mark . Motionen tillstyrks av 
alla remissinstanser och även av 
kommunstyrelsen. Bland reservan
terna finns ett par centerpartis
ter och det trägna motvalsparet 
Ryde-Linder, vilka el a anser att 
tillgången av stallgödsel i kommu
nen är för liten för att motionen 
ska kunna tillstyrkas. 

En annan s-motion avser luft
föroreningar i Lund, där man 
begär en minskning av utsläppen 
av kolväten med 50 %, ozon med 
100 % och svavel- och kväve
dioxider med minst 30 % inom 
tio år. Här är det framförallt 
bilarna och förpackningsindustli 
erna som är de stora syndaraa. 
Kommunstyrelsen instämmer i 
syftet men menar att kommu
nens nämnder redan arbetar i den 
riktning som motionen anger. 

Hö"e ä 
I ln tredje miljömotion vill s· 
ha en tioårsplan för att rena 
Höje å så att man däri kan bada 
och fiska. Av remissförfarandet 
framgår att experter och förvalt
ningar nog tror på fisket men 
inte på badandet, annat än möj 
ligen i åns övre lopp . Mot badan
det talar den stora mängden 
utsläpp från reningsverk (ibland 

består ån av ända u-pp till io % av 
sådant vatten) och avrinningen 
från åkermarkerna. Omständighe
ter som dock inte besvärar en del 
fiskar ex vis den kinesiska silver
karpen, som man tycks kunna 
placera direkt i en latrintunna 
utan att den vantrivs. 

Ett annat hinder för ett even
tuellt badande är att det ibland 
inte finns något vatten i ån p.g.a. 
torka och böndernas konstbevatt
ning. Detta bör också var ett 
problem för fisken! 

Summan av det hela blir att 
Höje å nog kan bli renare men 
inte badbar. 

Asbest 
På fullmäktiges dagordning finns 
också en tung miljömotion av 
största aktualitet. Det är Vpk 
som motionerar om miljön för 
dem som kan komma i berö
ring med asbest. Redan 1972 hade 
Vpk en motion i riksdagen men 
bemöttes då mycket nonchalant. 
Sedan dess har förbättringar ägt 
rum men mycket återstår att göra, 
bl a att ta reda på var asbesten 
finns. Lundamotionen har fått ett 
vänligt bemötande på så vis att 
kom m unstyreisen tillstyrker 
inventeringen av förekomsten av 
asbest i kommunens sani tliga 
byggnader och anläggningar och 
är beredda att tillskjut a ett belopp 
på 400 000 kr för det ändamålet. 
Men i övrigt är man inte beredd 
att vidta några konkreta åtgärder. 

Spansk alternativaktivist 
gästar Lund 
Lund ~ommer på måndag att gäs
tas av aen kände spanske poeten, 
juristen och parlamentsledamo
ten Emilio Gaston, som är i Sve
rige för att göra en stort upplagd 
studie om demokratin i Sverige 
och Spanien tillsammans med 
Francisco Uriz, spansksvensk ku'!
turförmedlare . 

Emilio Gaston är till yrket ad
vokat men till sinnet poet och vill 
i Lund tala om den spanska freds
rörelsen och NATO-motståndet, 
ekologirörelsen, om "fantasin till 
makten" och sökandet efter den 
nödvändiga utopin för ett annor
lunda samhälle. 

Efter att ha varit parlaments-

ledamot i slutet av 7 O-fale t och nu 
akti'C,.i olika politiska oc.h kultu
rella aragonska organisationer 
kommer han vidare att ta upp 
dagens reella maktförhållanden i 
Spanien, socialisternas låsning till 
statsnyttan, åttiotalets politiska 
besvikelser och vänsterns stagna
tion. 

Av döma av debatterna i 
denna tidning är intresset stort för 
dessa frågor även här i Lund och 
man kan räkna med ett välbesökt 
möte på Folkets Hus på måndag 
kl 19.30. 

Föredraget och diskussionerna 
kommer att tolkas från spanska. 



~n.- ~ ~s .. -~~:. 1 A!tn!~!~ skåning 
~ f''-' ! vis i första hand en existensiell 

l fråga, en av de stora - j äroförbar 

Den nya trafikplanen 
Så har då en trafikutredning för 
Lunds stadskärna lagts fram igen 
- för tredje eller fjärde gången. 
Nu av en utomståeQiie konsult
firma VBB i Malrit'ö. Det är 
samma firma som 1968 utredde 
det förödande stora genombrot
tet, som sen stoppades. När nu 
VBB presenterade det nya för
slaget i förra veckan var man noga 
med att påpeka att idag var det 
inte fråga om några ändrade 
gatusträckningar. 

Vad innehåller då den nya 
trafikplanen, som inte redan 
kommunens förvaltningar eller de 
politiska partierna redan föresla
git? - I stort sett ingenting alls, 
möjligen mer detaljer om hur 
vissa gator och torg kan komma 
att gestalta sig, beroende på 
vilka trafikalternativ man väljer. 

Kostat har det däremot. 
Närmare 800 000:- kronor har 
kommunstyrelsens ledningsgrupp 
skakat fram för en utredning som 
kommunens tjänstemän själva 
skulle ha klarat av, men som de 
inte vågat, därför att de inte vetat 
vilk~ direktiv de skulle följa. 

Ar det då en dålig utred
ning? Inte precis - det mest 
slående är nämligen att VBB för 
fram och konkretiserar precis 
dom krav som VPK under sina 
12 år i fullmäktige fört fram i 
olika motioner men som hela 
tiden avvisats. 

Några exempel är kraven på 
sammanhängande gång- och 
cykelstråk från stationen till 
Mårtenstorget, ett bilfrittt 
Mårtenstorg med scen och ser
vering, Bytaregatans södra del 
som gågata, gatuslingor som leder 
bilarna tillbaka till varifrån de 
kom för att få bort genomfarts
trafiken. Alltså ett steg på vägen 
mot en bilfri stadskärna. 

När nu förslagen kommer från 
"opolitiskt" håll kommer de 
säkert att bli förverkligade. 
Frågan är bara vilka förslag, ty det 
finns flera alternativ. För omfatt
ningen av gågatorna är alternativet 
"Uppfräschning" bara en perma
nentning av nuvarande system, 
men till dryga kostnader på ca 9 
mkr. Alternativet "Gågator" med 
Lilla Fiskaregatan som gågata 
kostar ca 10 mkr. Det står helt 
klart att uppfräschningsalterna
tivet är framlagt för att ha något 
att kunna välja bort och att det 
blir gågator i någon form. 

När det gäller SJ -bussarna är 
huvudfrågan om busstationen ska 
flyttas till Clemenstorget, som 
V pk länge arbetat för, eller om 
den ska vara kvar i kv Galten 
söder om Mårtenstorget men i 
ny skepnad. Inom Vpk finns det 
som i andra partier olika viljor, 
och vi har ännu inte tagit ställ
ning till detta. Miljöskäl - avgaser 
och buller med långa körvägar 
genom Bredgatan och Laurenti
gatan talar för att bussarna får bli 
kvar i Galteq, något som borgar
na redan pläderar för. Men Vpk 
har i en motion om en modern 
kollektivtrafik krävt mindre, 
tystare och mindre ohälsosamma 
bussar. Och eftersom Vpk tycker 
att det ska byggas bostäder i kv. 
Galten , så bör nog ändå Clemens-

endast med problemet vad det 
innebär att vara östgöte, göteborg
are etc. Men på sistone har det här 
att man kommer från Skåne fått 
mycket praktiska konsekvenser 
när man +1s på annan ort. 

Svära i . . 
Själv har _ sista månaden 
när jag varit .. ,.. 'mdet omedel-
bart överfallits , frågor om 
Skånepartiet. J ag " tkar svara 
ganska dämpat. 
- Är det sant att - .:laren 
brukar stå utanför Sy~tembolaget 
och bjuda folk på brännvin? 
- · Brukar och brukar, han gör det 
väl inte var dag, det blir mest om 
fredagarna. 
- Vad är det för musik de brukar 
spela i sina program då? 
- Tja, det har j u blivit t ex Harry 
Brandelius och Edvard Persson, 
men ibland är det ju modernare 
också, t ex Vikingarna. 
- Hur många röster var det Skåne
partiet fick? 
- Så där 12 000, i Malmö alltså. 
Efter ett tag börjar folk titta lite 
underligt på en och man känner 
behov av att lägga om dialekten 
och förneka att man känner 
någon enda som heter Jönsson. 
Forechecking -metoden 
Ibland har jag försökt möta de 
här frågorna med lite fore
checking och målat upp ett 
brett historiskt-ekonomiskt 
perspektiv över Skåne: den tid i
ga industrialiseringen, stadstillväx
ten, den industriella kulminatio
nen med inriktning på hemma
marknadsprodukter under första 
halvan av 1900-talet, strukturkri
sen under varvens och distributio
nens expansion, sammanbrotten 
under 80-talet. Allt detta som 
grund för den starkaste arbetar
rörelsen i landet, en arbetar
rörelse som blomstrar kulturellt 

torget ligga kvar som vårt huvud
alternativ. 

F ör stadsbussarna diskuteras 
om de ska ha kvar den centrala 
stationen på Botulfsplatsen eller 
om de inte ska någon terminal alls 
i stadskärnan. Ett annat problem 
är stadsbussarnas linjesträckning 
mot Västertull. Ett förslag är 
dubbelriktad busstrafik i Kloster
gatan, något som bör ge mindre 
störningar än dagens ständiga bil
trafik, särskilt med moderna tysta 
bussar. Ett annat förslag är 
Klostergatan i ena riktningen och 
Sankt Petri Kyrkagata i den 
andra. 

Diskussionen inom och utom 

och politiskt men som samti
digt institutionaliseras och efter 
hand bara står kvar som kulis
ser när mycket av verksamheten 
läggs över på stat och kommun. 
Basen har försvagats och kvar är 
Skånes socialdemokr .. ti, landets 
mest förstelnade. Herslow kom 
till dukat bord. 

partierna får avgöra vad som ska 
förverkligas . En kommunal 
utställning, men där VBB ska stå 
för ytterligare några tusen tal kro
nors årbete ska visa alla alternati
ven. Sen lär det bli några år av 
debatt och än vet ingen om det 
någonsin blir något av det hela. 

En modernare syn på kollek
tivtrafiken, med större fantasi och 
med utnyttjande av modern 
teknik förenad med kraven på 
miljöhänsyn i den känsliga stads
kärnan kan ge bra framkomlig
het för alla som ska dit utan att 
behöva köra biL Men med det ny
gamla borgarväldet är inte mycket 
av nytänkande att vänta i Lund . 

En sån här beskrivning är 
naturligtvis en bättre strategi, den 
visar att skånepartiet inte var en 
blixt från en klar himmel utan 
som en logisk följd av ekonomis
ka och sociala omständigheter. Av 
Malmös befolkning mottar i dag 
12 procent någon form av social
hjälp och sånt måste få konse
kvenser; om Kockums läggs ner 
om några år kan Malmö bli en 
sorts skånskt LiverpooL Men 
som så ofta med marxistisk ana
lys så får en sådan framställning 
något mekaniskt över sig, histo
rien blir ofrånkomlig, den rullar 
fram över århundradena helt obe 
vekligt och allt måste vara som 
det är. 

Ny strategi 
Jag tänker därför fortsätt-
ningen pröva en ny, mera 
konstruktiv linje, en linje som 
ersätter resignation med kamp
glädje och uppmanar härmed alla 
att ansluta sig. Den går ut på att 
det ligger mycket i skånepartiets 
kritik, om än inte i alla lösningar . 
Skåne är en förtryckt provins i 
periferin till det gamla Sveariket . 
Se hur metropolen Stockholm 
blomstrar, se på bankpalatsen och 
kulturinstitutionerna och central
byråkraterna och lyxlirarna på 
Cafe Opera. I flera hundra år har 
vårt språk och vår kultur för
tryckts till den grad att våra 
främsta bidrag till den svenska 
kulturen numera är lagom dialekt
talande TV-underhållare. 

J ag såg t ex att Herslow ville 
plocka bort Karl X Gustaf-statyn 
på Stortorget i Malmö och er
sätta den med en musiktribun där 
blåsorkestrar skulle repetera 
offentligt, Vintertid skulle 



verksamheten flytta in på Cen
tralen. Ett utmärkt förslag, jag 
önskar jag hade kommit på det 
själv och kommer gärna att gäst
spela. Nu är Skånepartiet ett 
högerorienterat regionalt parti, 
och vad jag vill förespråka är ett 
vänsterparti. Vi ska naturligtvis 
bekämpa oligarkin i Malmö, 
argumentera för att vi äntligen får 
en jordreform i Skåne som förde-

. !ar de rikedomar som de gamla 
erövrarsläkterna Piper, 
Wachtmeister m fl sitter på ute 
i sina gamla fideikommiss. Frågan 
om de nationella minoriteterna 
behover väckas igen. För ett 
socialistiskt Skåne! 

Ang. Nils Yngvesson 
Det sägs ju att man ska inte slå på 
den som redan ligger, men jag vill 
gärna säga några ord till om Nils 
Yngvesson , Malmösocialdemokra
ternas starke man. Mina hämning
ar har lösts upp sedan jag nu fått 
veta att han till allt annat inte 
bara spelar golf, utan, aktivt har 
drivit frågan om inrättande av fler 
golfbanor i Malmötrakten. Jag 
undrar vad August Palm och Axel 
Danielsson skulle ha sagt om det. 

Närmast vill jag dock berätta 
om mitt eget mellanhavande med 
Yngvesson . Det var i slutet av 60-
talet när det var aktuellt att 
anlägga en storflygplats i Skåne . 
Jag var då aktiv socialdemokrat 
och ägnade mig bl a åt att bekäm
pa de planer som Malmösocialde
mokraterna hade om att anlägga 
en storflygplats i trakten av Hol
meja - Sturup. Bl a skrev jag en 
motion till Skånes Socialdemo
kratiska partidistrikt som avvisade 
planerna på storflygplatsens pla
cering. Motionen fick faktiskt 
majoritet på distriktskongressen. 
Nåväl, den l :a maj for jag till Mal
mö för att demonstrera - social
demokraternas tåg där var det 
enda som fanns i trakten. Med 
hade jag ett handmålat plakat där 
det stod "Skånes socialdemokra
ter säger nej till storflygplatsen 
i Sturup". Yngvesson tog hand
gripligen det plakatet från mig 
och jag var chaniilös. Mina hänvis
ningar till distriktskongressen 
hjälpte inte. "Det skiter väl vi i, 
!lär be tämmer Malmö Arbetar
kommun", och det sistnämnda 
hade han ju rätt i. Tack för 
gammal ·ost och lycka till med 
puttarna. 

Från ärans fält 
Till slut ska jag bara förmedla en 
rapport om läget i provinsen från 
en kompis som just är tillbaka 
från en repövning med lokalt 
rekryterat förband. Såvitt jag 
kunde förstå av hans beskrivning 
av övningen så har den mellan
skånska risbygden ännu inte 
funnit sin Guderian eller von Man
stein. Men den signifikanta ny
heten var att till skillnad från 
förra gången så var det så att i 
hans grupp på tolv man hade 
ingen köpesprit med sig. Nu har 
man ju förstått ett och annat 
genom åren, men att det var så 
beställt var för mig förvånande 
och det sa jag. "Ja, vad tror du 
folk har på extratoaletterna" 

blev svaret. Lite initiativkraft 
tycks alltså finnas kvar i provin-
sen. 

Lucifer 

Vi nådde u t med 
vår politik! 

Det intressantaste med allmänna 
val är eftervalsdebatten i förlorar
nas läger. Det har varit många 
intressanta eftervalsdebatter i 
VPK. 

I Lund har debatten efter nyss 
genomlidna val börjat osedvanligt 
snabbt och med oväntat friska 
tag. Det bådar gott för framtiden. 

En förklaring till VPKs till
bakagång i allmänhet och VPK
Lunds i synnerhet som framskym
tat även efter detta val är att "vi 
har inte nått ut med vår politik". 
Den eländigaste av eländiga bort
förklaringar; lika gammal och sli
ten som partiet självt! Den • är 
dessutom absurd, den vänder upp 
och ner på de verkliga förhållan
den a. Det förhåller sig sj älvklart 
precis tvärtom. VPK har nått ut 
alldeles för bra med sin politik. 

Med det menar jag att vi i 
Lund och annorstädes med en i 
stora stycken förnuftig dagspolitik 
inte lyckats dölja partiets mera 
fundamentala ideologiska och po
litiska ställningstaganden. 

"Ge oss makten - vi lämnar 
inte tillbaks den!" 
En sådan grundläggande fråga är 
inställningen till den socialistiska 
demokratin. Partiordföranden till
frågades i radio huruvida VPKs 
demokratiska socialism även inne
fattade rätten för en folkmajoritet 
i ett socialistisk t Sverige att rösta 
fram en återgång till kapitalism. 
Werner svarade att det inte var så 
självklart att den rätten skulle 
finnas, att frågan "var under 
diskussion" . Han medgav efter 
viss press, att han för sin egen del 
menade att det skulle gå för sig. 

Här är VPKs budskap till välj
arna klart: " Visst är vi demokrat
iska, men om ni röstar fram oss 
till makten så kan ni räkna med 
ganska små möjligheter att rösta 
bort oss igen." Sådana raka be
sked går minsann .hem i stugorna. 

Jag vill med detta inte kritisera 
partiordförandens sätt att besvara 
frågan. På det hela taget var 
Werners insats i valrörelsen ut
märkt. Hans svar i detta fall var 

helt i linje med partiets program 
på denna punkt: oklart och mång
tydtgt. 

Att partiprogrammet är suddigt 
även i detta hänseende beror 
framförallt på att VPK fortfaran
de bygger sin politik på V I Lenins 
tankegångar, vilka också uttryck
ligen åberopas i partiprogrammet. 
Och Lenin var ju, som allom be
kant, inte demokrat. 

Socialismen är ingen nödvän
dighet! 
Kommunisternas vägran att låta 
demokratin råda fullt ut även 
under socialismen hänger ihop 
med en annan leninistisk tanke
gång: tanken att socialismen är en 
nödvändighet. Med det menar 
man inte att socialismen är nöd
vändig för att det ena eller andra 
goda ska kunna förverkligas, utan 
att socialismen är en historisk 
nödvändighet. De olika samhälls
systemen löper genom historien 
som en trappa med "urkommun
ismen" på nedersta trappsteget. 
Så stiger trappan - slavsamhillle, 
feodalism och kapitalism. Längst 
upp på trappan tronar den hi
storiska processens fulländade 
skapelseverk - socialismen, som 
enbart kommer att övertrumfas 
av kommunismen någon gång i 
ett rodnande fjärran. Den ena 
samhällstypen (eller för att tala 
marxistiska: produktionssättet) 
avlöser den andra med na turnöd 
vändighet. Att rösta ett socialist
iskt land tillbaka till någon form 
av kapitalism blir därmed inte en 
fråga om demokrati, eller en fråga 
om lämplighet. Det blir en omöj
lighet, en sådan övergång vore att 
begå våldtäkt på den Historiska 
Processen. 

Nog kan jag tänka mej att en 
del medborgare finner det lite 
motbjudande att å ena sidan få 
höra pompösa anspråk på att VPK 
står för en "vetenskaplig" social
ism, och å andra sidan, nästan i 
samma andetag, få sej serverat 
historiefilosofiska floskler av sam
ma vetenskapliga kvalitet som den 
kristna mytologins tro på den 
yttersta domen. 

Jaruzelski - historiens mål 
Och visst ställer sig de flesta 
politiskt förnuftiga människor 
tveksamma till ett parti som (in
direkt) hävdar att Historiens mål 
är J aruzelski, att civilisationens 
höjdpunkt nås med Kolyma, att 
humanismens förnämsta uttryck 
är att utrota Afghanistans folk. 
Visst. Jag vet, VPK har "tagit av
stånd" från Sovjets krig i Afghan
istan och "fördömt" Jaruzelski
regimen. (Fast egendomligt nog 
tiger man på det stora hela taget 
om de politiska fångarna i Sovjet) 
Fattas bara! VPK saknar ingalunda 
näsa för det politiska gångbara, 
och få partiföreträdare har lust att 
tillbringa söndagsmorgnarna med 
att spekulera över hur stor andel 
det egna partiet utgör under 
rubriken "Övriga partier" i SIFOs 
väljarbarometer. 

Men eftersom VPK hävdar, 
dels att socialismen är historiens 
mål, att socialismens ekono mi, 
kultur , och sociala liv är överlägset 
alla andra samhällen; dels att 
Sovjet med satellitstater är socia
listiska måste ju slutsatsen bli att 
VPK anser att de östeuropeiska 
realsocialistiska staterna också be
sitter dessa efter trävansvärda 
egenskaper. 

Vad VPK gjort är just att ta 
"avstånd från" företeelser i real
socialismen som avsteg från en ge
mensam rätt väg. Däremot har 
VPK aldrig velat, aldrig vågat, 
göra upp med den uppsättning av 
föreställningar om människan, om 
samhället, om historien som lett 
fram till Kolyma och Jaruzelski. 
föreställningar som går under be
teckningen leninism, och som 
med tusentals trådar binder VPK 
samman med realsocialismen . 
Trots enskilda "avståndstaganden" 
från de värsta illdåden i Östeuropa 
finns det mera som förenar dagens 
VPK med kommunistpartierna i 
dessa länder, än som skiljer. 

Spöken finns inte! 
Nog behövs det förnyelse i social
istisk riktning som Finn Hagberg 
och Lars Svensson förespråkar. 
Men åtminstone på en punkt miss
tar de sig. VPK har inga spöken i 
garderoben . Spöken existerar inte . 
Eller som den kände barnboksfi
guren Alfons Åbergs ramsa ut
trycker det : "Stick du stygga 
spöke för du finns ju inte!". Pre
cis så förhåller sig VPK till lenin
ismen. Lenin har funnits, men 
leninismen finns inte, menar man. 
Men visst finns, som alla vet , le
ninismen, vilket jag med dessa två 
exempel (vilka .kan mångfaldigas, 
som det heter) försökt visa. Den 
är högst verklig och håller VPK 
i ett för socialismen i Sverige 
kvävande strupgrepp . 

Det tidiga 60-talets partioppo
sition ville göra sig av med liken i 
partigarderoben. Den process som 
då påbörjades är långt ifrån av
slutad . Hittills har VPK bara 
lyckats peta upp dörren på glänt, 
och släppt in lite, om inte frisk, 
så i varje fall andningsbar, luft. 

Eftervalsdebatten i VB är såvitt 
jag förstår bara en förpostfäktning 
inför kommande diskussioner. 
Det bådar gott för framtiden, me
nade jag inledningsvis. Och fram
tiden för VPK Lund är bl a om
fattande och grundläggande dis
kussioner inför den kommande 
revisionen av partiprogrammet. 

Såvitt jag förstår måste VPK 
nu ta ställning till frågan: leninism 
eller socialism. 

UlfNymark 
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Praktisk TEORETIKER 
I VBs populära serie "Landa

professorernas skatteavdrag" har 
vi i dag kommit till professorn i 
praktisk filosofi, Göran Herme
ren. Som vanligt refererar vi de 
offentliga uppgifterna på Lokala 
Skatt - en fascinerande läsning 
som vi rekommenderar fler att 
ta del av. 

Hermeren gör som så många 
universitetslärare, yrkar avdrag för 
facklitteratur. För att han ska få 
avdrag ska han dels styrka inkö
pen (vilket vi får anta har skett) 
och så ska böckerna vara relevan
ta för yrket och inte tillhandahål
las av arbetsgivaren. 

Det var den sista punkten som 
fick oss att stanna till inför Her
merens deklaration, och vi citerar 
ur taxeringsnämndens avvikelse: 
"Ni uppger att förtecknad littera
tur inte finns tillgänglig på Er ar- ' 
betsplats. Att skrifter som 'Filoso
fisk tidskrift' och Marc-Wogau, l 
'Filosofin genom tiderna' ~kulle 
saknas på filosofiska institutio
nens bibliotek förefaller nämnden 
märkligt. Alla svenskspråkiga böc
ker finns tillgängliga på Lunds 
universitetsbibliotek, varför av
drag inte kan godkännas för des
sa." 

Av nyfikenhet kollade vi. Jo
visst fanns de angivna skrifterna 
på filosofernas bibliotek respek 
tive UB. Taxeringsnämnden sä
ger inte att Hermeren drar en vals, 
men såvitt vi förstär hade den 
kunnat göra det. 

Ack, alla dessa banala osan
ningar som så många av oss drar 
till med den l 5 februari, även om 
det kan synas futtigt att en person 
som tjänar runt tvåhundratusen 
sysslar med sådant småfiffeL Är 
det något att dra upp i VB? Borde 
man inte koncentrera sej på eko
nomiprofessorn Bo Södersten (s) 
och andra storfräsare i avdrags
branschen? 

Jo, men nu är det alltså så att 
Göran Hermeren är professor just 
i praktisk filosofi. Ett delämne i 
den disciplinen är etik, dvs läran 
om det rätta. Bör inte en sådan 
person s a s yrkesmässigt tala san
ning? 

Det kan man kanske tycka 
som lekman. Men så får man be
tänka den värderelativism som 
präglar så mycken modern filoso
fi. Det gör att Hermeren kan be
traktas som professor i teoretisk 
praktisk filosofi . 

Ett gott sinne för det prakti
ska livets krav tycks han dock ha. 

Gr r 

Postadress. 

Kurder på Bredgatan 28 
De har varit i Sverige olika lång 
tid någon gång upp till 10 år. 
De' har arbets- och uppehållstill
stånd. Så beslutas någonstans att 
de är terorister, kommunarrest 
utfärdas, dvs de får inte lämna 
den kommun de bor och arbetar 
i de ska anmäla sig tre gånger i 
~eckan hos polisen. De får inte 
reda på sitt brott, de vet inte var
för de vet ingenting - allt är 
sek~etessbelagt. Så behandlar 
Sverige kurder, som flytt från 
ett land de inte har, från en till
varo de inte får ha, från ett liv de 
inte får leva . "Kurdistan" ligger 
i flera länder, i Turkiet, Iran, 
Irak, So'<jet och Syrien. Fler än 
hälften av de 20 miljoner kur
derna bor i Turkiet, där också 
förtrycket är hårdast. Deras språk 
och kultur tillåts inte, inte den:ls 
organisationer, inte kurder över 
huvud taget, alla ska vara turkar, 
deklareras det . Flera hundratusen
tals offer har den inställningen 
skördat, kurderna torteras, för
följs, döms utan rättegångar ... 
Några av dem har lyckats fly till 
Sverige. Och de kunde leva här 
tills de av någon hemlig anled
ning utpekades som terrorister 
och föll under terroristlagen. 
Lagar borde vara till för att 
skydda den enskilde mot överhe
tens maktmissbruk ... så är inte 
heller denna lag. 

Flera av kurderna hunger-

strejkar och i sympati har deras 
kamrater börj at vandra till Stock
holm. En förtvivlad desperat 
handling. De vill ha en rättegång, 
de vill få reda på sina brott - man 
kan inte döma eller stämpla en 
människa för något, utan att tala l 
om vad, utan möj lighet att för- l 
svara sig - detta borde vara ele
mentärt. Det är det inte i militär
juntans Turkiet, men det är det 
inte heller i det demokratiska 
Sverige. 

I lördag~ mellanlandade den 
lilla gruppen i Lund - p lötsligt ' 
var de i Vpk:s lokal. I sådana 
situationer prövas partiet som det 
aktionsparti det är/borde vara. 
-De var tacksamma för allt som 
gjordes för dem. Vi försökte och 
lyckades få fram kontakter utmed 
deras väg till Stockholm, men de 
behöver ändå tält, sovsäckar, mat, 
kontakter, solidaritet. När de vilar 
läser de högt ur Hubermans Socia
lismens ABC och dansar kurdiska 
fo lkdanser. Men vad är det som 
händer? Hur representativa fö r oss 
är våra styrande? Är det så vi vill 
att de ska behandla politiska flyk 
tingar? Måste Säpo finna på nya 
uppgifter åt sig för att få anslagen 
höjda? Och vem tjänar på sekre
tessen? Vem har beslutat om den? 
Och varför var den ingen va !fråga? 

Hjälp kurderna, bilda opinion 
mot kränkande myndighetsöver
grepp! 

Karin Lentz 

Mer om VB :s tioårsdag 
Onsdag den 30 oktober firar Veckobladet sitt tioår~ubileum , 
som berättades i förra numret. Det är nu klart att den mledande 
offentliga debatten får rubriken "Har vi i Lund den lokalpress 
vi förtjänar?". Det bör bli givande, särskilt som malmötidning
arnas lundaredaktioner ställer upp i panelen: Arne Jarl frän 
Skänskan, Jan Mårtensson frän Sydsvenskan och Björn Sjö frän 
Arbetet. VB bidrar med debattordföranden Sten Henriksson och 
vi har även försäkrat oss om intressanta inlägg frän publiken. 

Debatten bör bli intensiv ock
så för tiden är begränsad. Klockan 
nio drar sällskapet iväg till Bred
gatan 28 för eftersnack och fort
satt jubilerande . Förutom snack 
blir där snacks, dvs diverse till
tugg till j ubileumsdrickat. 

Tolv sidor minst 
Det fanns i VB-historien en 

kort tid av storvulna planer då det 
planerades för ett organ som skul
le klara av presstödsnormerna, vil
ket skulle ge ohyggligt mycket 
pengar. Eftersom VB-sidorna re
dan är rätt tätpackade med text 
skulle det räcka med en tredubb 
ling, dvs tolv sidor. 

För tillfället är vi rätt nöjda 
med vad vi har. Men till jubileet 
ska vi i alla fall få ut ett nummer 
med minst tolv sidor. En förut -

sättning är törstås att alla VBs 
vänner och ovänner skickar in 
bidrag (i text och bild), senast 
till den 27.10. Några har redan 
anlänt så vi är vid gott mod . Till 
den som inte skrivit än vill vi upp
repa att bidraget kan handla om 
vad SO,IJ1 helst bara Lund är med 
på ett hörn. 

Utställning 
En liten VB-utställning ska 

också framställas . Den kan kom
ma till pass vid värvningskampan
jerna som är nödvändiga för VBs 
for tsatta existens . Hoppas att tio
årsfirandet stim u! e rar tidningens 
vänner att propagera för den och 
på så sätt skaffa nya prenumeran
ter. 

Vi ses den 30 oktober, på de
batten eller åtminstone på festen! 

POSTTIDNING 

Kollektiv 
Fyra kollektivboende söker en 
femte, som helst bör vara en tjej. 
Vi bor i centrala Lund och vill 
att du hör av dig till 13 39 57 
eller 11 07 16. 

Sjukvård på Kuba 
Sonja Persson (s) frän la~ds
tinget berättar och vtsar 
bilder frän en studieresa till 
Kuba och Puerto Rico. Tisdag 
22 oktober kl 19. Folkets 
Hus. 

Ä r en grön socia l i sm möjl i g? 
Se sep arat artikel. 
Månd 21 okt 19.30 Folkets 
H us. 
Ung i dag . Varf ör blir de som de 
bl ir? - Ungdomar i ett helhets· 
perspektiv . Föreläsning. Måndag 
k l 19. Stadsbibl hö rsal . 
Sjukvärd p å Kuba 
Son 

BLASORKESTERN . Lö 19.10 kl 
appellspel p å M årtenstorget , sam
l i ng 11.45. Sö 20.1 O kl 19 rep på 
Palaestra, andra appellprogram
met . 

w 
~~ 

konvnunistlsk 
kommunalpolitik 

Kompol t räffas som vanligt på 
m åndag k l 19.30 p å partil o ka
len, Bredg 28. 

[VECKOBLADET 

redaktion : Lars Borgströ m, Mår
ten Dunar samt Finn Hagberg 

Kontaktredaktö r för nästa num
me r ä r Lars Nilsson som nås på 
t e 1 14 96 14 
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