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Fredagen den 25 augusti 

SOCIALISM OCH DEMOKRATI 
På tioårsdagen av Sovjetunionens annat av- kvinnorörelsen och 
ockupation av Tjeckoslovakien miljörörelsen. 
höll VPK Lund ett öppet möte 
på temat socilllism och demokra- När man söker förklaringen till 
ti. Det hela var upplagt som en d(:mokratins eftersläpning i de 
panledehatt med rätt för pub- socialistiska länderna måste man 
liken att ställa frågor. Det blev gå till historien. Man måste då 
en rätt intressant diskussion. komma i håg att klasskampen är 
Men jag förmodar att många ett resultat inte bara av den seg
förstulet undrade om panelen rande klassens framgångar utan 
måste prata mer än tre timmar även av den besegrandes mot
av fyra. Många undrade säkert stånd. Borgarklassens demokrati 
också varför panelen till hundra är alltså inte bara resultatet av 
procent bestod av män. Bland borgarklassens segrar, utan även 
frågeställarna från publiken frukten av arbetarklassens mot· 
fanns endast en kvinna. Så kan stånd. 
det inte fortsätta. K vinnorna 
måste erövra teorin! I Ryssland av år 191 7 fanns det 

inte någon omfattanere ocn fram-
Det är bra att VPK för en debatt gångsrik demokratisk kamp att 
om socialism och demokrati. Det falla tillbaka på. Efter ~.evolu
är bra att den debatten inte förs tionen s~tte d~n ~amla harska~
innanför lyckta dörrar. Måndags- klassen sma spar 1 den nya regl
kvällens diskussion kan ses som men. 
ett led i en fortgående öppen . 
analys av sambandet socialism/ ~vante Nordm • 
demokrati som delvis är ny. Jag anser ocksa att problemet 

' socialism/demokrati måste ges 
HISTORIENS BETYDELSE konkreta anknytningar. Man har 
Göran Therborn: ofta hamnat fel när man 

analyserat demokrati med hjälp 
Det· finns inte något socialistiskt av teoretiska definitioner. ~rå_n· 
land som uppfyller vårt partis varon _av dem?k!a~1ska :attlg
krav på demokrati. Hur kan då het~.r 1 de so_c~alistlska lander
socialism och demokrati förenas na ar ett empmskt faktum som 
och varför är de åtskilda som i måste problematiseras en smula. 
de socialistiska länderna som i Det var inte tillfälligheternas 
dag? Svaret på den sistnämnda spel s~m gjorde att)ust Tjeck9· 
frågan måste sökas i historien. slov~k1en blev skadeplats . for 
Socialism ocll demokrati är sexhotalets reformkomrnumsm. 
framsprugna ur klasskampen I det histori~ka förlopp~t utgör 
och kan inte behandlas som nämligen TJeckoslovaklen ett 
filosofiska principer. undantag på en rad punkter. Till 

skillnad från övriga Östeuropa 
Kampen för demokrati har en präglades landet under fyrtio
lång historia i de kapitalisti- talet av industrialisering och en 
ska länderna. Den borgerliga fungerande borgerlig demokrati. 
revolutionen innebar en avpri- Det faktum att borgarklassen 
vatisering av den politiska mak- inte lierar sig reaktionen förlä
ten . Man började tala om hela nar det politiska livet en sped
nationen i stället för om kung- ell karaktär.. 1945 fanns alltså 
ens undersåtar. Två sfärer i .Tjeckoslovakien de bästa för
uppkommer , den offentliga och utsättningar för en demokratisk 
den privata. Arbetarrörelsens utveckling. 1945 - 1948 samexi
opposition mot den offentliga sterade de borgerliga och de anti
sfärens lag och ordning kommer kapitalistiska krafterna. Så kom 
till uttryck genom rättskampen. det kalla kriget och satte stopp 
När det gäller den privata sfären _för den eni~eten. 
riktar sig oppositionen bland • LENIN/SMENS BRISTER 
annat mot den fria handeln Håkan Arvidsson: 
med arbetskraft. Idag ifrågasätts Den formella sidan kan inte 
vissa borgerliga friheter bland sooas under mattan. Det försig-

går ett växelspel mellan praxis traktas med alltför milda ögaon 
och den teoretiska uppfattning- av VPK. Partiet säger ungefär så 
en om demokrati och socialism. här :»Vi stöder inte militära vän
Man måste göra upp med vissa skapshandlingar». 
sidor av leninismen om diskussi- .. ? 
onen ska bära frukt När Lenin ARSOVJETSOCIALIST!SKT. 
kritiserade renegaten.Kautsky sa- Utan påtryckningar från pubii
de han att det borgerliga samhäl- ken tog r,anelen upp denna gam
Jet alltid är en klassdiktatur. Le- la och brannande fraga . 
nin menade att demokratin un- Göran Therborn: 
der kapitalismen bara kan bru- De kol~_ektiva_ pr_oduktionsfor
kas till en framflyttning av de ~erna gor Sov]~t hll ett ~rogres
taktiska positionerna inför det ~1vt lan~. _SoVJet .. har .. y~sat att 
avgörande revolutionära slaget. ~cke-~ap1talis~en ~r !.f10Jhg ... sov
Uppfattningen att socialismen Jet (hksom . K ma for ovngt) ar ~~ 
inte kan växa fram inom det del av en langt utdragen , motsa
borgerliga samhället är troligen gels_ef~ll process mot 
en produkt av en leninistisk fel- soc1ahsme~. 
syn. En sådan uppfattning block- Håkan -~rv1dsso?; . 
erar demokratins funktion som Den framsta knhken mot SovJet 
länk mellan det kapitalistiska ~c~ andra öste_uropei~ka länder 
och det socialistiska samhället. ar mte bara bnsten pa formella 
Den blockerar arbetarens kamp rättigheter, uta~ d~.t faktum att 
för inflytande i samhället och på arbetarklassen ar f?rtryckt . Det 
arbetsplatsen. yäxan_de produkho~sresultatet 
Borgarklassen införde borgerlig 1 SovJet kontrolleras mte av _ar
republik, men det var arbetar- be.tarklass~n. J?:nna sannmg 
klassen som framtvingade paria- maste part1et se 1 ogonen. 
mentarism och demokratiska fri-
och rättigheter. Det feodala sam-~ ~ 
h~llet existerade såväl år 1000 ~~- :::.:_) ~J(ANllfJ: j j,l,ll"t"'T---
som år 1500. Under de fem- ~ys Mv, 
hundra åren hade emellertid bor- f B • • 
:~~~~::e~vs~~:~t ::a:~:::: &r; 'a~·~E ~er 
kommer antaghgen kampen for 1 J 1\ L 
socialismen att gröpa ur det bor- ' 
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gerliga samhället tills det att 
kompromisser mellan kapita- AUGUSTI 
lismens företrädare och socialis- 1978 
mens förkämpar inte längre är 
möjliga. 

VPKOCH 
TJECKOSLOVAKIEN 
En kamrat ur publiken 
framh~vde att frågan om natio
nellt oberoende var det vikti
gaste för Tjeckoslovakien. Pa
nalen tog då upp VPK :s syn på 
ockupationen 1968 i sina gen
mälen. 
Tomas Petersson: 
Vi måste gå fram på två ben som 
Hejzlar säger. A ena sidan får vi 
aldrig upphöra att ta avstånd 
från inmarschen. A andra sidan 
måste vi alltid behålla kontakten 
med det tjeckoslovakiska kom
munistpartiet. 
Håkan Arvidsson: 
Förtrycket. i Tjeckoslovakien be-

l 

STÄLL UPP! DU &EHÖVS! -
Samling: lördagen den 26/8 kl 
10.00 i Löddeköpinge vid tolv
åkers bad- och idrottsanläggning. 
Marschväg: Löddeköpinge, Tolvåk
er ( l O !G n ) avmarsch kl. 11.00 
- Lö'ddeköpinge, centrum ( 9km ) 
ca kl. 11.15 - Löddeköpinge, Sand· 
skogen ( 8 km ) ca kl. 11.3,0 · 
Bar se bäcks by ( 41,5 km ) ca kl. 
12.30 · ankomst Barsebäcks hamn 
ca kl. 13.30. 
Avslutningsmöte ca kl. 14.30. 
Bussar till atommarschen avgår från 
från busstationen Bankgatan kl 09. 
30. 
Biljettförsäljning: Skånska Dagbla
det , stortorget 8, Bokcafet, S :t 
Petri Kyrkogata, Sydsvenska Dag· 
bladets fJliaJ i Lund . 



2.900:- TILL BODEN 

Ca 2900 kr har hittills samla~s 
in i Lund till de strejkan~e v1d 
Bil&Traktor i Boden. Och msam
lingen fortsätter. 

De strejkande arbetarna i Boden 
har nu strejkat i två och en halv 
månad mot lönestopp och 
ackord, och strejken är därmed 
en av de längsta i modern svens~ 
historia. Det är inte bara strej
kens längd som gör den ber~
ende av stöd utifrån. De strej
kande har som bekant även, av 
arbetsdomstolen, dömts till var
dera 400 kr i böter och ca. 300 

farande lika skakig och skum
pig och svårcyklad ~om in?an. 
Det är väl en pnontenngs
fråga. 

1
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Om Sverker O som en. 1g 
uppgift i VB bruk~r ma 
omkring på cykel 1 Lu~d 
tog och cyklade bort .. tlll 
Dalbyvägen och p~ovk9rde 
cykelbanan där. K~nn . den 
hisnande känslan nar hjulen 
stöter mot den grova stenen, 
.känslan när luften sakta p~ser 
ur slangen. Undrar om mte 
du också då tänker: »Att 
inte våra politiker kan göra 
något åt sånt här!» 

kr i rättegångskostnader. EN HISTORIA OM BEHO Här river man Lunds Bryggeri ' 

Men stödarbetet. är i gån~. i lan- VET AV OBLIGATORISK .\rB har fått ett flygblad frå~ sTUDIECIRKEL I KOM-
det och så även J Lund . Har ord- BOSTADSFÖRMEDLING Anti-Rivnings-Gruppen 1 MUNAL PLANERING 
nade några v.PK:a:.e spontant en Lund. Vi tycker att det .. pre.- Vi hann starta precis i_nna_n 
första insamlmg nar domen had~ senterade programmet ar s~ vi påbörjade sommarupp~l~al-
fällts. Därefter har det ~a Veckobladet fick samtal en vettigt och sympatiskt att Vl let. Nu kör vi snart zgang 
Kommunistiska Metallarbetarfo- kväll från en partikamrat som gärna publicerar det. igen. 
reningens, initiativ bildats e~ 1~- heter Hillevi Andersson. Hol! 
kal Stödkommitte. Den har md1- . bor i ett gammalt hus pa 
viduell anslutning och arbetar Klostergatan 12 och hon var 
der parollerna : »Stöd Bil~Trak- upprörd över vad som höll på 
torarbetarna i Boden», »Stod Bo- att hända med huset . 
denarbetarnas strejk i kampen 
mot SAF:s lönestopp!» oc!I 
»Bort med de obegränsade strej
skadestånden ur MBL!». En an
svarsgrupp om sex personer har 
utsetts. 

Hittills har på tre lördagar ca: 
2900 kr samlats in och skickats 
upp. Insamlingen. ko;.nmer även 
i fortsättningen 1 forsta han~ 
att drivas på lördagar men pa 
flera håll i stan. Enskilda bidrag 
kan sättas in på postgiro 
4320008-8 . 

DALBYVÄGEN 

-Först hade vi hyresvärdar 
som var bra. Det var två äldre 
damer som visserligen ville 
bestämma allting, men som 
såg till att huset blev repa
rerat och som framförallt 
inte fifflade. Men nu har 
huset sålts ett par gånger och 
kommit i händerna på unga 
»smarta» män. 
-Man har i huset gjort en 
polisanmälan därför att man 
säkert vet att en av lägenhe· 
tema sålts svart. Den som kö 
köpt lägenheten säger det 
själv. Det är en liten tvåa utan 
dusch eller bad och dom har 
fått betala 12000 samt lo~~ 
att själva reparera. Men ko
paren vill inte göra polisan
mälan. 

För att kunna planera ARG:s 
aktiviteter och veta vilka per
sonella resurser vi kan rä~na 
med, vill vi gäma _nu vet vzlka 
som kan hjälpa t1ll med vad, 
när och hur mycket. Om du 
inte är medlem i ARQ gör det 
inget, vi behöver alla krafter. 

TRAFIKDEMONSTRA T/ON 
1 september planerar vi en 
trafikdemonstration med de 
ungefärliga parole~'!a: .Stqppa. 
privatbilismens hannzngar 1 

innerstan, för en utbyggd kol
lektivtrafik. 
Demonstrationen skall utfor
mas okonventionellt. Ideer 
behövs! 

ARG-INFORMATION . 
En redaktionsgrupp skall brl
das den skall se till att ARG-l 
ko:rzmer ut med l O nr/år. 

UTSTALLNING . • . 

KAMPEN MOT EPAS P-HUS 
Under hösten kör vi igång 
med ja vi vet inte riktigt, 
men' något måste göras! Vad? 

TECKNARE 
Vi har planer på en propa
gandaserie av mindre affischer 
vykort eller så. 

NÖDENGRUPP 
Det är visserligen inte så 
mycket kvar av Nöden nume
ra, men det är ändå ett_ .av 
Lunds intressantaste ofliird
den väl värt fortsatta studier. 

TRAFIKGRUPP 
Liksom Nödengrupp är en 
permanent trafikgrup~ planer 
som beror av antalet zntresse
rade. 

·som ni väl har sett. har. m~n 
kommit en god bJt pa vag 
mot färdigställandet av Dal
byvägsbreddningen och .. den 
nya bron över mot~rvagen. 
Har ni tänkt på hur fmt man 
ha.r jdbbat. Fast~.n det har 
byggts en ny bro over motor
vägen och en gångtunnel un
der . Dal byvägen, så har det 
'liela tiden gått enkelt och 
smärtfritt att ta sig fram. Man 
har ändrat trafiken alltefter~ 
som och hela tiden .. jobb~t 
med trafikanternas ?asta fo.r 
ögonen. Det har mte .bli
vit alltför mycket stockmng
ar och köer . . 

1 Heder åt ~n ~~dan planermg. 

Under hösten skall vz knapa z-
-De som tidigare bodde hop en utställning om .. ~~r 
i lägenheten fick. P~ . slut:t Lund har förändrats, foran-

Om du vill syssla med något 
av de tta, så tag kontakt med 
ARG Stora Södergaran 50, 
222 ' 23 Lund eller ring 
15 08 44 

.Naturligtvis galler detta bara 
bilarna och bilisterna. Cykel
trafikanterna har man som 
vanligt glömt bort?? 

besök av en graharzg val- dras och varför. 

klädd herre. Han har ingen· ,..~-----------------------, ting med huset att göra .. men 
han visade lägenheten for bo
stadssökande. De dåvarande 
hyresgästerna blev en gång 
tillfrågade om det var de som 
skulle ha pengarna. 

- Allt detta berättade man 
för polisen och lovade att ta 
reda på namnet på den man ' 
som uppträtt som bulvan. 
Men polisen med~elade. att 
man inte kunde gara nagon· 
ting om inte köparen gjorde i 
anmälan. 

SNACKA POLITIK 
OCH VETA V AD MAN TALAR OM! 

Det är inte så lätt . Sånt lär man ju inte i 
»experterna» i tidningar och radio/TV lyckas 
det glasklart så länge åt gången. 

skolan och 
inte göra 

Ett bra sätt att få reda i begreppen är att vara med i en 
studiecirkel. Där får man ett kunskapsmaterial, och man 
lär sig också aktivt genom att diskutera med andra i grup· 
pen. 
VPK och KU ordnar tre olika cirklar i höst: 

Hela vintern och våren har 
det varit ett litet helvete 
att ta sig in till stan fr~.n 

öster. Upp och ~er for -Samma morron som vi fick MARXISTISK GRUNDKURS 
höga kanter, skak1g och brevet från polis~n fick vi OK.AMP _ FÖR SOCIALISM OCH FRIGöRELSE 
skumpig cykelbana (om d.et besök av en smekare som KVINN 
över huvud taget funmts skulle reparera. kö~sskåpen . 1 .i\RBETSPLATSKAMPEN OCH FACKET .. . 
någon) o.s.v. •11 t Ta det lugnt sa Jag, varde~ har C: kl. startar omkring den 20 september. Anmal dtg 
Till semesteruppeha e var just tjänat 12000 extra sa han Ir arna . d B ed 28 222 21 l 
man mycket noga med ~tt har råd att betala: Jag får inga före den 15 september till VPK Lun :. r g. 
jämna ut och. asfalter~ kor- pengar sa snickaren. Jag_ a.rbe: eller på tel 138213 torsd 18-20 och lord 10-12. 
banan för bilarna sa att tar gratis för jag. har.~krzvzt pa L d Bred . 28 22221 Lund. Tel. 123123 på inte våra dyra h.ilar skulle ett papper att 1ag ar skyldzg KU un g 
behöva skaka for mycket a· värd 50 timmars arbet~. vardagk:väliarna. 
till och från jobbet. T~~k! A1~nars hade jag inte fått mzn 
Men cykelbanan den glom- lägenhet på Måsvägen. . 
de? man bort. Den är fort- . . . . h tryck:: VB -red på ACUpress Lunds trycken 

Ansvarig utg1vare: Ulf Nymark Sttnmg oc 


