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~redagen den 24 november 

Årets debatt: 

Ola Ullsten har gästat Lund. 
På en av dessa sk statsmin
ister aftnar, vilket vi skriver 
om i denna veckas VB. 
Dessa aftnar är etf polit
iskt jippo och ger sig inte 
ut för att var a något an
nat. 

VPK mot SAP på stadsteatern 5 december 

Bakom fraser som att vi skall 
ha ett mjukare och män
skligare samhälle (vem vill 
inte det), att man skall öka 
bostadsbyggandet, lätta på 
svångremspolitiken, att pris
kurvan går nedåt, att arbets
lösheten minskar, att vi fått 
en förbättrad handelsbalans 
och att investeringarna ökar 
döljer Ullsten de problem 
som de flesta lönearbetare 
brottas med idag. Ullsten säg
er alltså att man skall lätta 
på en svångrem, som inte var
itsärskilt hårt åtdragen. Verk
ligheten är att de flesta löne
arbetare har drabbats av 
kraftiga reallönes?.nkningar 
två år i rad och att det 
Ullsten kallar att lätta på 
svångremmen med all saäker
het kommer att innebära 
reallönrsänkningar för tredje 
året i följd . Eftersom pro
duktionen är i stort sätt o
förändrad kommer detta att 
innebära rekordvinster för 
kapitalet. Om priskurvan, in
vesteringarna, handelsbalans
en och bostadsbyggandet 
skulle förbli oförändrad eller 
gå åt andra hållet än som 
ovan relaterats vore det inget 
annat än en katastrof. 
Ullsten, som en gång var 
hängiven republikan, svarade 
nu att han var republikan 
när frågan var aktuelLUllsten 
vill med detta mena att kung
en fråntagits reell makt, precis 
som om kungen och mon
arkin inte står för en kulturell 
utarmning. När en stor maj
oritet av det svenska folket 
vill ha kvar monarkin, när en 
stor del av pressen lever på 
den kungliga familjens liv så 
utgör fortfarande monarkin 
en maktfaktor. Som repub
likan och förespråkare för att 
ämbete inte skall ärvas kan 
man bara arbeta på att mon-
arkin avskaffas. · 

Under hösten har VPK-Lund 
utmanat vart och ett av borg
arpartierna till torgdebatter 
kring centrala frågor i kom
munalpolitiken. Dessa debat
ter blev mycket lyckade och 
som kronan på verket möter 
VPK nu SAP i en bred de
batt om oppositionspolitiken. 
Tisdagen den 5 december kl 
19 äger drabbningen rum på 
stadsteatern. Det blir panel
debatt med tre deltagare från 
varje sida, även publiken får 
möjlighet deltaga. Publiken 
ja, stadsteatern rymmer ju 
rätt många så vi uppmanar 
verkligen lundaborna att 
strömma till denna »politiska 
premiär». Det är nämligen 
första gången SAP ställer upp 
i en debatt av det här slaget 
mot VPK i Lund. Onekligen 
ett bevis på VPK-Lunds be
tydelse. Förutom debatten 

PRENUMERANT! 
För de allra flesta av er är det tid 
att förnya prenumerationen . Ou 
besparar oss mycket arbete, om 
du utan att vi skickar d ig inbetal
ningskort betalar din p renumera
tion för nästa år. 
Priset är oförändrat, 30 :-/ år, 50:

' för stödprenumeration· 
Pg 17459-9, adressen VPK Lund, 

• Veckobladet. Glöm inte skriva 
ditt eget namn och ad re ss. Och 
skriv om du är gammal prenume
rant! 

Ullsten vilie inte ha en en
sidig svensk nedrustning. Han 
glömde tala om att vi har en 
av världens högsta försvars
kostitader per person, att vi 
har 2-3 ggr högre försvars
kostnader än likvärdiga alli
ansfria stater som österrii(e 
och Finland. Ullsten som är · 
partiledare för ett parti som 
alltid velat driva upp för
svarskostnaderna briljerade 
med att inget land i världen 
har så hög u-landshjälp ( 4 
miljarder) i förhållande till 
försvarskostnaderna ( 14 milj
arder). En sur kommentar: 
Sänk försvarskostnaderna så 
blir relationerna ännu bättre . 
Annars tycker man att ingen 
statschef borde yvas så länge. 
Det förra understiger det 
senare. 

blir det musik, inte oväntat 
VPK Lunds blåsorkester. I 
pausen serveras kaffe med till
tugg och det finns möjlig
het att köoa intressant litte
ratur från konkurrerande bok
bord. 

Samlande rubrik på denna 
breda debatt? Från VPK:s 
sida föreslog vi: HUR BRY
TER M&l BORGARVÄL
DET I LUND, en som vi tyc
kte träffande rubrik. Det tyc
kte man inte inom SAP , åt
minstone inte efter ett tag. 
Dage-n efter att parterna en
ats om riktlinjerna kring 
arrangemanget ( dock inte 
rubriceringen av debatten) in
leder SAP en lustig debatt 
med sig själv i Lundabladet. 
I en artikel om debatten med
delar Birger Rehn att SAP, 
och VPK enats om att ta upp ' 
en debatt på temat::»Hur vi~ 

skall bryta borgarmakt~ i 
Lund». Två dagar sena• en 
ny artikel där man argt 
dementerar sig själv. »Vi står 
fria från kommunisterna» säg
er Birger Rehn . Bryter vi 
borgarmajoriteten (med hjälp 
av VPK) tänker vi som 
största parti gå in och ta 
ansvaret och driva vår egen 
politik». Ja, ja det gäller 
att se upp så man inte ham
nar i >,kommunistburen». i 
sak är vi dock överer~s. VPK 
är knappast ute efter en 
samförståndsdebatt utan en 
grundlig debatt som belyser 
såväl avgörande skillnader 
som likheter i de båda ar
betarpartiernas politik. Allt 
tyder på att vi får en sådan 
debatt. Därför reservera kväll
en den 5 december för den 
»politiska premiären» på 
stadsteatern i Lund. 

MOT DYRTID OCH BORGARVÄLDEl 
Möte med Lars Werner 

30 november kl 19 .00, stadsbibliotekets hörsal. 
Sånggruppen Pionerna och Blåsorkestern medverkar. 



~--~ 

~ ~ 
~--:--------------

Kommunen 

Brevlåda 

Till det trevligaste med kå
sörsjobbet hör den kontakt 
med läsarna som det skän
ker. Inte minst kan läsar
breven vara en räddnings
planka när andra uppslag 
tryter. Så vi tar en grabb
näve ur den senaste veckans 
post. 

»Bra att VPK och Grr tar 
upp den sjuka historien om 
Kullenbergs och kommunala 
fastighetsbolaget», skriver sig
naturen Observant. »Men var
för skriver ni inte om Nils
Arne 'Anderssons, Sverker 
Oredssons och Birger Rehns 
besök på HSB :s husfabrik 
i Landsbro den 1-2 november 
där de blev ordentligt 
smorda?» 

Käre Observant! Detta är 
känsliga saker. Vi har just 
set.t hur en rad aktade syd
skanska kommunalmän blivit 
åtalade för att de deltagit i 
en byggfirmas bjudresor till 
Stockholm. Någon sådan 
fläck vill vi inte ha på Lund. 
För övrigt är det väl ändå 
skillnad om man låter sig 
mutas, förlåt, bli väl om
händertagen av en folkrörel
se som ju HSB ändå är. 
»Vad har anarkister i en 
kommunistisk tidning att 
göra», undrar Vän av ord
nad samhällsomvandling en 
smula upprört. »Detta med 
att angripa enskilda bilister 
i Bytaregatan påminner fak
tisk t om de »pikanta små
mord som Lenin på sin 
tid fördömde sin tids anar
kister för». Men käre Vän 
Lenin upplevde ju aldrig 
eländet på Bytaregatan. I så 
fall hade han säkert ut
tryckt sig annorlunda. Och 
har det förresten undgått min 
Vän att det pågår en om
värdering av Lenin i hela 
den västeuropeiska vänstern. 
Kan man ifrågasätta hans 
organisationsteori och stats
uppfattning behöver väl hans 
syn på småorden inte heller 
in te vara heli~a? 
tryck av att Lennart Ryde(m) 
är en poli~isk nolla», tycker 
Konrad. »Ar det inte att 
underskat ta en politisk mot
ståndare?». Vi måste ha ut
tryckt oss klumpigt om vi 
gett ett sådant intryck. Vi är 
sannerligen de första att er
känna politisk intelligens och 
briljans hos våra motståndare 
varesig det rör sig om Len: 
nart Ryde, hans partibroder 
lundariksdagsmannen Rune 
Ryde'n eller en bjässe som 
Sven Gunnar Hansson (s). 

Grr 

Högskolekonferens 
i Lund. Solidaritet med Vietnam 

· Helgen den 25-26 november 
står Lunds kommunistiska 
högskoleförening- VPKs ar
betsplatsförening på högsko
lan , som värd för en nationell 
konferens on partiets högsko
lepolitik. Delegater från ca 8 
högskoleorter kommer att 
diskutera högskolefrågor. 

Konferensen är viktig av två 
skäl. Dels har utbildningsmi
nister Wickström uttalat i da
garna att regeringen kommer 
a~t verka _för att tvångsanslut
mugen till studentkårer be
hålls i framtiden. Det innebär 
att fp-regeringen går mot det 
riksdagsbeslut som fattats om 
att upphäva tvångsanslutning
en, en linje som de kommu
nistiska högskoleföreningarna 
tillsammans med många andra 
progressiva studerande drivit i 
många år. Högskolekonferen
sen k~mmer att lägga upp 
strategm och taktiken för hur 
borgarregeringens förslag ska 
bekämpas. 

Dels ska partiet nästa år en
ligt senaste kongressens beslut 
~tarbeta ett utbildningspoli
tiskt program omfattande alla 
skolformer, dvs. även högsko
lornas utbildning och forsk
ning. Vad som beslutas på 
konferensen kommer säkerli
gen att ha stor betydelse för 
hur programmet kommer att 
utformas. 
VPKs högskolepolitik är inte , 

särskilt utvecklad ännu i pro- . 
gram eller skrift. Ändå är 
KHF-VPK nästan genomgå
ende de viktigaste progressiva 
krafterna på så gott som 
samtliga stora högskoleorter. 
Det finns alltså en rätt så väl 
utvecklad praktik på 
Partiet har inte något eget 
studentförbund utan betrak
tar högskolorna som arbets
platser och organiserar därför 
de kommunistiska högskole
för~nin_garna so arbetsplatsor
gan•sahoner. Konferensen 
~ger rum på Smålands nation 
K :~stanjegatan 7 på lördag och 
~ndag l 0-17. Alla intressera
de medlemmar i VPK/KU el
ler sympatisörer är välkomna 
som åhörare. 

På lördagkvällen blir det fest 
på Smålands. Alla välkomna! 

Nguyen Khac Vien känd 
politisk skribent och' kultur
personlighet från Vietnam 
besökte Lund härom veckan. 
Han talade framför allt om 
relationerna mellan Vietnam 
och Kina. 

-Tidigare har vi inte öppet 
velat redovisa de motsättning
ar som funnits mellan Viet
nam och Kina, eftersom vi 
hela tiden haft förhoppning
~r om, att de skulle lösas 
1 vänskaplig anda. Men som 
läget är i dag med ett all t 
aggressivare Kina så kan vi 
inte längre vara ty~ta . 
Därefter övergick Vien till 
att ge en bakgrund till kon
flikten: 
- l böljan av 60-talet fanns 
d~t betydande motsättningar 
hade mellan Vietnam och 
Sovjetunionen och mellan 
Vietnam och Kina. Sovjet
unionen under . ledning av 
Krustjov betonade alltför 
m~cket den fredliga sam
existensens politik med den 
kapitalistiska världen och 
undervärderade sam tidigt be
tydelsen av de nationella 
befrielserörelsernas kamp i 
t ex SO-Asien. Kina å andra 
~idan ville inlemma Vietnam 
1 en antiimperialistisk front 
med Vietnam som den revo
lutionära förtruppen men un
der kinesisk ledning. Udden 
skulle vara riktad mot Sov
jetunionen. Vietnam avvisade 
denna tanke. 
-Vietnam fick alltså försvara 
sin rättmätiga kamp för 

självständighet och oberoende 
~åde inför Sovjet och Kina 
1 böljan av 60-talet.Så smån
ningom minskade motsätt
ningarna till Sovjetunionen 
medan de alltmer fördjup
ades till Kina. 
-1965 föreslog Kina att Viet
nam skl:'lle avvisa all hjälp 
från Sovjet och i stället ta all 
sitt bistånd från Kina. Viet
nam avvisade även detta för
slag. 
-1 slutet av 60-talet blev 
motsättningarna mellan Viet
nam och Kina allt djupare i 
och med att kulturrevolu
tion~!~ i Kina banat väg
en for en chauvinistisk linje 
inom Kinas KP med Mao 
Tse Tung i spetsen. Vid sam
ma tid kom Nixon-Kissinger 
till makten i USA. 
-Vid . 70-talets början insåg 
le~mngen för USA-imperia
ahsmen och Folkrepubliken 
Kina, att de hade gemensam
ma långsiktiga intressen.Viet
nam skulle försvagas så 
mycket som möjligt. Vietnam 
stod i vägen för Kinas strävan 
att leda »Tredje världens» 
kamp för nationellt obero
ende.Kina sträckte sig tom 
så långt , att man klart och 
tydligt deklarerade fö r Viet
nam att inte befria Sydviet-

Ansvarig utgivare :Uif Nymark sättn&tryck V6-r&d pä ocuprons, Lund 

n am. Det la krav upprepades 
för Vietnam så sent som 
20 dagar före Saigons be
frielse! 
-1974 ockuperade Kina Para
celöarna utanför Vietnams 
kust. Thieujunlan och USA 
lät detta ske utan att gå 
till motangrepp. 
-Året innan hade Kinas mi
li~_ära stöd t_ill Vietnam upp
hort. Det civila stödet trap
pades succesivt ner, för att 
helt upphöra i juli 1978. 
Till detta kommer Kinas stöd 
til_l Kampucheas angrepp på 
VIetnam. Utan detta stöd 
skulle Kampuchea aldrig 
kunna . attackera Vietnam 
med bl a långtskjutande art
illeri, samtidigt som man 
vägrar förhandla. 
Vien avslutar sitt anförande 
med orden: 
- Vietnam önskar fred. Vi 
behöver sätta in alla våra 
k;after för ~tt bygga upp 
vart land. l ar har vi dess
utom drabbats av de värsta 
översvämningarna i manna
minne. Vår linje är klar: 
De aktuella motsättningarna 
med Kina och Kampuchea 
k_~n endast lösas förhandlings
vagen. 

~töd_ VPKs internationella so
h~antetsfond pg 6771-0. Skriv 
VIetnam på talongen! 

Namninsamlingen 

David Edgerton, styrelseleda
mot i hyresgästföreningens 
!undaavdelning, överlämnade 
1 tisdags resultatet av namn
insamlingen - krav på to
talt hyresstopp - till Lunds 
kommunala fastighets AB:s 
chef Sven-Åke Till y. 
Ca 2/3 av lägenhetsinnehavar
na i det kommunala fastig
hetsbeståndet var anträffbara 
när man gick runt och samla
de underskrifter. Av dessa 
skrev 94% under kravet 
vilket får anses vara ett gott 
resultat. 
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BLASORr<ESTERN Lö 25/11 
speln. i Bjuv o Ängelholm. Saml: 
8.15 p11 partilokalen med bilar. 
VP K/KU LUNDS IF fotboilstra
ning lö 25/11 16-18, Kiosterglftd
skolan. 
FRITIDSPOLITISKA gruppen 
26/11 17 pä Ö .Torns fritidsgärd. 
Fritidsgärdspersonal medverkar. 
PALESTINAVECKA 27/11-
30/12 samt möte 30/11 kl 19 p§ 
Korpamoen. Filmen Nyckeln vi 
sas, tala re frän PLOs kontor i 
Stock holm . 


