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Fredagen den 14 november 

Barnstugepersonal, föräldrar 
och hyresgäster förenas nu i 
kampen mot den sociala ned
rustningen. Nästa lördag, den 
22/11, blir det en demonstra
tion mot nedskärningarna i 
barnomsorgen och mot hyres
höjningarna. Arrangörer är 
barnstugepersonalens fackliga 
organisationer samt Hyres
gästföreningens lundaavdel
ning. 
Den 27 november kommer kom
munfullmäktige i Lund att fatta 
beslut om 1981 års budget. 
Som vi visat i ett tidigare VB
nummer innebär borgarnas för
slag nedskärningar inom barnom
sorgen. l demonstrationen kräver 
SFL:s Barnomsorgssektion (för
skollärare och fritidspedagoger) 
och SKAF :s Barnstugeklubb 
(barnskötare) gemensamt att: 
Utbyggnaden av daghem och fri
tidshem i Lund inte minskas. 
Vikarier sätts in från första sjuk
dagen . 

högsta hyrorna i LKFAB:s bo
städer som utgångspunkt när 
maxhyresgränserna för bostadsbi
dragen bestäms. 

Förutom den gemensamma 
demonstrationen den 22/11 an
ordnar SFL/SKAF en panelde. 
batt om barnomsorgen med rep
resentanter för de politiska parti
erna på måndag 24/1 1 (stads
biblioteket, kl. 19.30). 

Hyresgästföreningen planerar 
aktioner u !anför S tadshallen vid 
kommunfullmäktiges sammanträ
de den 27/11. 

Mot splittringen 
I ett läge med en hotande social 
nedrustning på en rad väsentliga 
områden är naturligtvis maktha
varnas främsta metod att försöka 
splittra opinionen, genom att spe
la ut olika behov och grupper mot 
varandra. T.ex. sätta daghemsut
byggnad mot bostadsbidrag. Där
för är det ett betydelsefullt steg 

som tagit s av barnslugepersona
len och hyresgästföreningen när 
man tillsammans går ut i en ge
mensam manifestation mot bor
garpolitiken och den sociala ned
rustningen. 

Hjälp till 
Det är bara en vecka kvar till de
monstraConen. Det behövs prak
tisk hjälp med sådant som flyg
bladsutdelning och banderoll till
verkning. De som vill hjälpa till 
kan kontakta Hyresgästförening
ens kontaktkommitte i det egna 
bostadsområdet, eller Len·a Lund
gren , te! 144964. 
' Daghemspersonal kan ta kon

takt med sina lokalombud eller 
fackliga företrädare. 

Föräldrar och föräldraföre
ningar kan kontakta Lena Laurin, 
te! arbetet 117280 och hem 
139036. Det blir också ett möte 
för föräldrar torsd. 20/11 kl. 
19.30 på Vipeholms daghem. 

lösnummerpris 1 kr 

J- - - - - - - - - - .... f 
l ett öppet brev till Sverker 

l Oredsson från barnslugepersonal l 
l i Lund med anledning av de pla- l 

nerade nedskärningarna, heter det 1 
bl. a. 
Givetvis kan man , såsom är popu- l 

l lärt hos politiker för tillfället, på l 

1 ett enkelt sätt avfärda det här in - 1 
lägget med att alla måste spara. 

l 'rfen frågan är istället - var ska l 
'r!an spara? Ska man spara på en l 

1 verksamhet som man en gång 1 
börjat satsa på men aldrig låtit 

l komma upp tili en acceptabel! 
1 och rättvis nivå på samtliga in- l 
l stitutioner. 1 

Likheten med ett företag 
l som körs i botten utan nya in- l 
l vesteringar för att senare kunna l 
1 lägga ner är slående. Vi påstår 1 

att ni, styrande politiker, i det 
l •ådande lågkonjunkturläget mot- l 
l arbetar barnomsorgen medvetet, 1 
1 och i förlängningen av detta också 1 

hotar kvinnornas ställning på ar-
l betsmarknaden. l 

Nedskärningarna rör inte bara 1 

1 vår arbetssituation utan är hela t 
samhällets angelägenhet - det 

l gäller hur det framtida samhället l 
1 ska se ut. l 

En sak är klar, ett samhälle l 
som väljer att avstå från att satsa 
på nästa generation, är ett sam-l 
häl/e på tillbakagång. l 

Själva demonstrationen blir 
alltså på lördag 22/11, samling 
Clemenstorget kl. 11.00. 

Den utlovade personaltätheten en
ligt Socialstyrelsens rekommenda
tioner genomförs på alia Lunds 
daghem och fritidshem. 

Kårvalet pågår 
• 

Glöm inte att rösta ! ' Branden anlagd • 

Hyresgästerna 
Även lundaavdelningen av Hyres
gästföreningen går med i demon· 
strationen. Vi går med för att 
skapa en bred uppslutning mot 
den sociala nedrustningen , säger 
Lena Lundgren i Hyresgästföre
ningen till VB. Många av våra 
medlemmar är barnfamiljer som 
ju berörs av den sociala nedrust
ningen både när det gäller barn
omsorg och bostadspolitik. 

Hyresgästföreningen riktar föl
jande krav till Lunds styrande 
kommunalpolitiker: 
att Lunds kommun uppvaktar re
geringen med krav på en lösning 
av hyresgästernas situation 
att Lunds kommun förskotterar 
c:a l O miljoner kr till LKF AB 
för ett hyresstopp 1981, 
att Lunds kommun använder de 

Den maningen riktar Radikala 
Studenter till Veckobladets läs
are. Poströstnin~en började i 
måndags och pågar t.o.m. den 17. 
Sen fmns det möjlighet att 
rösta på vallokal (AF och Sparta) 
tisdag och onsdag . 
Radikala Studenter befmner sig 
nu i slutspurten av kampanj
l!betet, med flygbladsu tdelning. 
. lörrknackning, affischuppsättning 
.. 1 m. På tisdag och onsdag 
kommer man att ha_ en valbyrå 
öppen på AF. I RS är man op
timistiska inför valet. Men för att 
få ett bra resultat måste alla till 
valurnorna, inte bara de som 
röstat tidigare år. Det regerande 
kårpartiet FRIS är moderatare 
än någonsin med Håkan Svensson , 
riksdagskandidat för (m) 1979, 
som ordförande. Samtidigt som vi 
har en högerregering som lägger 
fram en sparplan som direkt 
hotar högskolan. 

Även den nya branden i VPKs 
lokal på Bredgatan visade sej 
alltså vara anlagd. Vi hoppas 
givetvis att det snarast möjligt 
skapas klarhet om förövare 
och motiv . Mordbränder är 
allvarliga saker, och det finns 
anledning för oss att längre 
fram kommentera saken i VB 
på ett utförligare sätt. 

Nu tänker vi dock inskränka 
oss till att ta u p p d e frågor som 
ställdes i VB nr 3 3 - en artikel 
som skrevs medan branden fort
farande pågick . 

l. Kommer huset att byggas 
upp igen? Ja, har fastighetschefen 
Linder och fastighetsnämnden 
svarat med påfallande snabbhet, 
och det ska de ha beröm för. Na
turligtvis underlättas deras beslut 
av att det är Skånska Brand som 

betalar. Eftersom polisu !redning
en nu är klar kommer arbetet att 
påbörjas genast. Det blir omfat
tande : hela yttertaket ska i prin
cip bytas ut , och det är även en 
hel del inre skador. 

2. Hur lång tid tar det? Var 
ska VPK bo under tiden? Det vet 
vi inte än , men måste få utrett 
med det snaraste . 

3. Vad har gått förlorat? En 
massa affischtavlor, banderoll
stänger och möbler, som det stod 
i förra numret, och dessutom bl a 
en del stora fanor. Vi får inom 
kort ta kontakt med försäkrings
bolaget om ersättning. Möjligen 
kan det bli problem med värde
ringen: får vi exempelvis ersätt
ning för allt arbete som är ned
lagt på en affisch tavla? Men vi 
hoppas det löser sej. 



VB om VB 

Veckobladet var föremålet 
för en konferens förra lörda
gen. Redaktionen mötte VPK 
styrelsemedlemmar, KU-are, 
Ny Dag-ansvariga i stadsdels
grupper och andra intressera
de. Eftersom en av synpunk
terna som framfördes pa kon
ferensen var att det står för 
lite om VB i VB, så dristar vi 
oss att ägna veckans VB
kommentar åt Veckobladet 
självt. 
Veckobladet är nu fem år gam
malt. Under den tiden har tid
ningen utvecklats sakta men sä
kert. Maskinskrivna stenciler har 
er1atts av composersättning och 
opettryck. Två sidor har blivit 
fyra . Under de två senaste åren 
har upplagan ökat från c:a 300 
till c :a 900 prenumererade ex. 
Det innebär att Veckobladet nu 
på allvar nlltt utanför VPK-med
lemmarnas krets. 

Sneda rubriker 
Under VB-konferensen diskutera
des tidningens innehåll. Kritiken 
var 'den vanliga ', som en deltaga· 
re uttryckte det. Dvs för lite ma
terial om arbetsplatserna, för lite 
nyhetsartiklar, för lite undersö
kande journalistik, för snett klist
rade rubriker. De positiva omdö· 
mena övervägde dock - men de 
kritiska är ju intressantast. frå
gan om den ibland slarviga monte
ringen får vi se till att lösa internt 
i redaktionen, men när det gäller 
de övriga kritiska synpunkterna 
pekar de på en mer omfattande 
problematik . 

Den största svagheten med VB 
är att det i så hög grad skrivs av 
sin redaktion. Det finns ju VPK
are i nästan varenda kommunal 
nämnd och styrelse i Lund. Det 
finns förmodligen VPK-medlem-

mar/sympatisörer och andra Vec
kobladsläsare på de flesta arbets
platser i den här staden. Så egent
ligen borde VB ha unika möjlighe
ter till insyn - sam tidigt som alla 
de som är aktiva i kommunalpo
litiken , på arbetsplatser, i fack
föreningar och andra organisa
tioner i VB har ett villigt språk
rör, ett redskap i kampen. 

Men tyvärr är inte 'Vecko
bladsmedvetandet' alltid vad det 
borde vara. (Vi begär inga full
ändade artiklar, det räcker med 
ett telefonsam tal till veckans 
kontaktredaktör). Till saken hör 
ändå att vi faktiskt får in mer ma
terial utifrån nu än tidigare. 
Ett positivt exempel är de artiklar 
som Vårdarbetargruppen skrivit i 
VB. Mer av det slaget, tack! 

Frågan om presstöd 
F ör övrigt diskuterades VB :s 
framtida utveckling. I nuläget går 
Veckobladet med en årlig förlu st 
på c:a 30 .000 kr. Enligt bekym
rade styrelsemedlemmar är det 
svårt för VPK Lund att klara av 
en sådan årlig utgift . Konferensen 
föreslog en utredning som skulle 
undersöka förutsättningar och 
möjligheter för att få tidskrifts
eller presstöd. Med tidskriftsstöd 
kan eventuellt det nuvarande un
derskottet täckas. Press töd förut
sätter både en kraftigt utökad 
upplaga och en rejäl utökning av 
innehållet. 

Klarar vi av en sådan expan
sion? Finns det underlag för en 
lokal tidning, eller är regionali
sering ett alternativ? Vad skulle 
dettta innebära för Ny Dag-för
säljningen? Hur skulle förändra
de produktionsvillkor (såsom an
ställda journalister) förändra VB :s 
karaktär? Frågorna var många , 
och visst tål saken att tänkas på. 
Vi får säkert anledning a t t å ter
komma i frågan. 

Bakåtsträvande 
utbildningsminister 
l tisdags besökte Jan-Erik Wik

ström Lund för att stå till svars 
för sina synder. Liberala student
föreningen stog som arrangör och 
det var väl meningen att u t bild
ningsministern skulle vara drag
hjälp för liberalerna inför kår
valet. Men det var en ganska grå
nad publik som mött upp . med 
Sverker Oredsson och Maxwell i 
spetsen. 
Jan-Erik Wikström verkar vara en 

hygglig och välmenande människa 
men hade dock förfarligt ny
modiga, bakåtsträvande ideer. 
Förutom att han överväger att be
röva Lund arkitektlinjen, avslöj 
ade han att han tycker om betyg, 
att forskningen helst bör vara 
nära knuten till näringslivet och 
att man nog får se över det här 
med att utlänningar tar utbild
ningsplatser från svenskarna. 
En knäpp kille från Tandläkar

högskolan beskärmade sig över att 
medelålders studerande dräller 
omkring på hans institution . Ut
bildningsministei'WI tycktes ha för
ståelse för denna antipati och 
menade att de äldre nog hade 
fått sin chans nu. 

UTBllDNINC:SMINISTERN llVNP 

Tyvärr 
Sen tyckte Wikström att utbild
ningen skulle vara fri och bred, 
men som sakerna nu förelåg 
kunde han tyvärr inte göra 
något åt dagens korvstoppning. 
Jo, han ville att professorerna 
skulle lära studenterna det kri
tiska akademiska perspektivet. 
Själv kom han ihåg en muntli~ 
tenta på Homeros : han fick da 
en fråga som fick honom att 
tänka till. 
Kommunalrådet Oredsson undra
de om inte Wikström funderat p å 
att skära något i byråkratin 
också . »Byråkrati>> står det fakt
iskt på liberala studentförening
ens valaffisch, men Wik&röm ville 
inte kännas vid begreppet. »Ad 
ministration» heter det , sa han. 
Inte ens regionstyrelserna tycktes 
utbildningsministern ogilla, fastän 
han borde det, sett ur ett fp-per
spektiv. Oredsson rynkade för
modligen pannan härvidlag. 

Arkitektlinjen 
Den stora frågan denna kväll 

var förstås arkitektlinjens vara 
eller inte vara. Wikström lämnade 
här en liten öppning och såg 
nästan tankfull ut när han utsattes 
för koncentrerad eld från när
varande elever och lärare. 
E t t års betänketid och sedan faller 
yxan. Blir det inte arkitekter 
så blir det någon närstående 
yrkesgrupp som drabbas, det var 
utbildningsministerns bistra be
sked. 
Någon i publiken undrade om 

Wikström kunde ge något exempel 
på liberal politik från hans sida. 
Men han blev svaret skyldig, dock 
menade han att det varit mycket 
värre om en moderat eller center
partist varit utbildningsminister. 
Och det är ju möjligt. 

Rapport från hyresgästförhandlingarna 

Landstingets 
budgetsammanträde 
Malmöhus läns landsting har den
na vecka sammanträtt i dagarna 
tre . Huvudpunkten var budget för 
1981. De väsentligaste delarna av 
budgeten har tidigare presenterats 
i VB. Dessa kan enklast samman
fattas som social nedrustnittg. 
Borgarmajoritetens förslag gick 
igenom på samtliga punkter. Utan 
tvekan är man fast besluten att 
utan sociala hänsyn genomföra 
sitt nedrustningsprogram. Att det
ta program kommer att drabba så
täl vårdens kvalitet som utbild
ningen och personalens arbetssi
tuation står efter landstingsmötet 
utom allt tvivel. VB återkommer 
nästa vecka med en värdering av 
landstingsmötet 

to~en den 6 nove~ hade 
hyr~ästföreningen inledande 
himdlmgar med Lunds konmums 
fastU!hets AB, som överlämnat 
ett oud med krav p\ hyreshöj
~ om kr 33.52 per kvm och 
år vilket motsvarar c:a 220 kr/ 
~ för en vanlig 3 l1l!m 
lägenhet. 

Hyresgästföreningen_ menar .. at! 
situationen för hyresgastema ar sa 
prekär att den normala förhand 
lingsgången inte räcker till. En 
stor del av höjningskraven är en 
effekt av sta tliga beslut och där
för har hyresgästföreningen i Sö
dra Skåne försökt att få LKF AB 
med på en gemensam skrivelse till 
bostadsdepartementet med krav 
på sänkning av den garante~ade 
räntan, slopad fastighetsskatt 1 all
männyttan , fortsatta underhålls
lån, höjd realisationsvinstbeskatt
ning vid försäljning av småhus 
och bostadsrätter sam t förstärk
ning av bostadsbidragen . LKFAB 
har sagt nej till att underteckna 
skrivelsen och hänvisat till att 

Avdtilningen har vidare fört 
fram krav till kommunstyrelsen, 
där man vill att Lunds kommun 
uppvaktar regeringen för att lösa 
hyresgästernas situation och att 
kommunen förskotterar 10 milj 
kr till LKF AB så att hyreshöj
ningar kan undvikas under 1981. 
Denna ekonomiska kompensation 
delas upp i posterna: sociala mer
kostnader, aterbetalnin~ av fas
tighetsskatt, taxestopp i flerbo
stadshus, sänkning av fjärrvärme
taxan samt kompensation för 
subventionerna till villaboendet 
Förslagsvis kan stödet fmansie
ras genom att Grand hotell inte 
rustas upp för 14 milj kr. 

LKF AB svänger ? 
Under förhandlingama togs 

föreningens skrivelse upp och 
efter diskussion där man pekade 
på opinionsbildningens roll gick 
representanterna för LKFAB med 
på att ta upp frågan med sitt ar-

betsutskott. Detsamma gör man
vad gäller taxestopp och vad 
gäller den socialdemokratiska 
fullmäktigemotionen om överför
ing av 10 milj kr till Tekniska 
verh för sänkning av fjärrvär
metaxan. LKFAB har fått utrett 
frågan om sociala merkostnader 
och kommer att förelägga Hyres
gästföreningen densamma. I öv
rigt genomgicks LKF ABs kost
nadskalkyl , som mera genomgri
pande kommer att penetreras 
vid nästa förhandlingsomgång, 
som blir den 18 november. 

Innan förhandlingsstarten har 
förhandlingsrådet haft två sam
manträden och vid det som äg
de rum den 4 nov antogs ett 
uttalande vari man deklarerade 
iijn hållning inför förhandling
arna. Förhandlingsrådet menar 
att frågan om kommunalt och/ 
eller statligt stöd till det kommu
nala bostadsbolaget först måste 
klargöras innan realförhandling
ar om kronor och ören kan äga 
rum 



Från ett östeuropaseminarium 
Det var Östeuropaseminarium i Lund förra helgen. Arrangö

rer var Smålands Nation och CMS-Lund (Centrum för marxist
iska samhällsstudier). Lördagen ägnades åt föredrag och dis
kussion kring det sovjetiska samhällets karaktär. På söndagen 
behandlades den aktuella politiska utvecklingen och oppositi
onens möjligheter, främst i Polen och Tjeckoslovakien. Semi-

Revolutionärt projekt 
Något försenad på grund av kak

bak, och efter att ha forcerat 
Anna Sofia Quensel vid spärren 
till CMS' Östeuropaseminaiium, 
anlände jag till paneldebatten mel
lan Klas Eklund, feiwel Kupfer
berg och Göran Therborn. Pub
liken var månghövdad och 30-
årig. Men även en och annan kal 
hjässa syntes (även vänstern ål
dras!) . 

Det är inte lätt att referera en 
politisk debatt, i synnerhet inte 
om ämnet är »Teoretisk bestäm
ning av de östeuropeiska sam
hällenas karaktär». 

Problemet är , som Therborn 
inledningsvis slog fast, att t ex 
Sovjet är ett teoretiskt miss
foster och ändå existerar 
det. Det blev alltså inte riktigt 
som de marxistiska klassikerna 
tänkt sig och under kvällens 
lopp skulle många exempel ges 
pa, vad APK skulle kalla, »anti
sovjetism». 

Ett nytt produktionssätt? 
Klas Eklund var beredd att 

helt dra ner rullgardin för Sov
jet och efterlyste en analys -
som då fick gå utanför det 
marxistiska schemat som 
kunde förklara uppkom sten av 
ett nytt produktuonssätt, med 
en nya byråkratiklass vid mak
ten. Eklund, som har ett för
flutet i KAF, var inte tillfreds 
med denna organisations tal om 
en »degenererad arbetarstat >: det 
är en alltför överslätande be
skrivning, som bl a lett till att 
trottarna forsvarat Sovjets in
vasion i Afganistan, menade han. 

Revolutionärt projekt 
herbom lanserade begreppet 

»revolutionärt projekt> , som -
liksom en hegelsk ande - fort
sätter att verka i historien allt 
sedan oktoberrevolutionen: oav
sett vad det sovjetiska ledar
skapet hittar på så lever kärnan 
i det revolutionära programmet 
kvar och påverkar historiens 
förlopp. Kommunistiskt ledar
skap , menar Therborn, står hela 
tiden inför valet att utöva rep
ression mot arbetarklassen eller 
att låta sig reproletariseras. Po
ängen (det fanns många under 
kvällen) är att ledarna inte har 
någon annan klassbas än arbetar
klassen att falla tillbaks på. Det 
skulle betyda att vi in te behöver 
oroa oss för att en ny klass ska 
uppstå i de s k socialistiska 
staterna. 

Patriarkatet 
Efter en längre tid av manligt 

tyckande kom så en påträngan
de frå$a från Anita Göransson: 
Hur paverkar patriarkatet stabi
liteten i Sovjet och vad betyder 
arbetsdelningen mellan män och 
kvinnor i det här sammanhang
et? 

Therborn svarade lite korthug
get att den stalinistiska patri- · 
arkaliseringen ökade stabiliteten 
i samhället - men utan att för
stås göra någon positiv värder
ing av detta. 

-
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Feiwel Kupferberg å andra si
dan uppehöll sig mer vid vad 
som hände efter Stalins död: 
då stabiliserades ledarskapet 
inom partiet och man övergick 
till att försöka lösa motsätt
ningar med vetenskapliga . och 
administrativa metoder. VISSer
ligen genomfordes reformer in~m 
servicesektorn som gynnade kvm
norna - men utan att dessa till
frågades. Kupferberg betecknade 
den här typen av politik för 
»herredömeteknik utan politisk 
offentlighet>. 

Följaktligen ser regimen med 
misstänksamhet på kvinnornas 
självständiga organisering i Lenin
grad. det är samma problem som 
vi möter i dagens Polen då parti
ets ledande roll ifrågasätts inom 
en samhällssektor. 

Forskningsprogram 
Det var en allvarlig och lyss

nande publik. Bara vid enstaka 
tillfållen då Therborn varnades 
för att tiden snart var ute , hör
des små skratt. Allt gick värdigt 
till: inga knutna nävar, inga 
tokiga dogmatiker ... 

Therborn slutade med att anty
da luckor i marxismens teori t ex 
relationen mellan klass - stat, 
klass - fack, klass - parti, och 
de mellanstatliga relationernas be
tydelse för revolutionär politik. 
Lenin grubblade väl lite på 
dessa problem , men det är ju 
inte säkert att han kom på de 
bästa och varaktigaste lösning
arna. Panelen tyckte inte det, 
kan man kanske avslutande sum-
mera. 

Mjau 

nariet avslutades med en diskussion om hur svenska kommu
nister ska förhålla sig till de statsbärande partierna i Östeuropa 
och till oppositionen. 

Hela seminariet kommer i bokform så småningom, men VB 
ska här försöka ge några glimtar från en del av inslagen på se
minariet. 

Zdenek Hejzlar 
Ett färgstarkt inslag på CMS

sem in arie t var Zdenek H ejzlar, en 
av Pragvårens ledande personer, f d 
radiochef i Tjeckoslovakien, nu
mera bosatt i Sverige och verksam 
på Utrikespolitiska institutet. 
Hejzlar talade fö rst om opposi
tionen i Tjeckoslovakien, och sen 
mer improviserat, pga ett återbud, 
om den aktuella utvecklingen i 
Polen. 

. J de östeuropeiska sa mällena 
härskar ett avskyvärt samhälls· 
kontrakt. Ledarna lovar befolk
ningen ökad levnadsstandard, 
fler konsumtionsvaror · i utbyte 
mot politisk passivitet. 
·Det har kommit en ny genera

tion oppositionella från mitten av 
70-talet. Det är en slags enfråge· 
rörelse kring frågan om demokrati 
och mänskliga rättigheter, som 
inte riktigt går in i den traditio
nella hö_Ger - vänsterskala n. 
POLEN 

-Händelserna i Polen visar vad 
su 111 kan hända när samhällskont
raktet inte fungerar. de styrandes 
misslyckande med_ att uppfylla 
;ina löften ledde t1ll en soczal ex· 
vlosition. 
-De polska arbetarna har vf.sat en. 

enorm politisk mognad. Aven 1 

Östeuropa är politik det möjligas 
konst. 

.J en situation där massorna 
kommer i rörelse kan även små 
oppositionella grupper som KOR 
få stort inflytande oc~ betydelse. 

-Inget är ännu avgJort 1 Polen , 
allt är öppet. Det kan ännu sluta 
i en katastrof med svåra verknin!f
ar långt framåt. Och en lycklzg 
utgång av konjlikternao kano få 
positiv_q verkmngar pa manga 
håll i Osteuropa. 

JH 

Broderpartier ? 
Östeuropaseminariet avslutades 

med en debatt på temat »Hur ska 
vi förhål la oss till de östeuropeis
ka samhällena?» 
Deltagare var BO HAMMAR(in
ternationell sekreterare i VPK), 
KJELL HANSSON (!(U-repre
sentant) samt HÅKAN ARVID 
SON (VPK-medlem och bl a 
medfa:fattare till boken »Mak
ten, socialismen och demokratin) 

Håkan Arvidsson hävdade att 
de östeuropeiska samhällena ·.är 
länder där arbetarklassen· ~r eko
nomiskt exploaterad och politiskt 
förtryckt. 

--Som kommunister tar vi prin
cipiellt ställning för de under
tryckta , mot de h(irskande. Var
för ska vi ha speciella förbindel
ser >ned det härskande skiktet i 
Östeuropa? Vad har vi för värde
gemenskap med dem ? 

Och apropå Kjell Hanssons 
flitiga bruk av ordet »broderorga
nisationer» frågade han: 

-Vilka är egen/igen våra bröder? 
är det det härskande kommunist-

partiet i Polen eller är det den 
kämpande polska arbetarklassen? 

Bo Hammar ansåg att det 
skulle vara politiskt ansvarslöst 
att i dagens läge bryta förbindel
serna med exempelvis det polska 
kommunistpartiet. Han menade 
att Arvidsson ställde frågan fel 
när han beskrev arbetarklassen 
och kommunistpartiet som två 
enhetliga block som står på var
sin sida. 

-Det finns både progressiva och 
mindre progressiva krafter både i . 
de olika ländemas arbetarklasser 
och kommunistpartier. Bland det 
polska kommunistpartiets tre 
miljon-er medlemmar finns det 
åtskilliga . aktiva i solidaritet 
(den fria fackföreningsrörelsen). 

Kjell Hansson menade att det 
fanns en värdegemenskap mellan 
KU och broderförbunden i den 
gemensamma kampen mot impe
rialismen och för freden. Han tala
je om att man måste se till reali
teterna : 

·Det är ju kommunistpartierna 
I'Om har nzakten, inte oppositio
nen. Diirför bör man försöka på
verka dem så långt det går, men 
inte genom att mästra utan kom
ma med kamratlig kritik. 

Då kontrade Håkan Arvidsson 
med att påpeka att detta var den 
konservativa, icke-revolutionära 
ståndpunkten - att tala med de 
makthavande och förska vinna 
gehör, istället för att solidarisera 
sig med de förtrycktas kamp. 

HammarAtt vi har 
meningsskiljaktligheter avgö
rande centrala frågor är inget 
skäl att bryta förbindelserna . 
Vi är ett stöd för de demokratis
ka och reforminriktade krafterna. 
När det gäller Tjeckoslovakien 
har vi betydligt mer kontakter 
med Pragvårens män än med 
Husakregimen . I en del partier i 
Östeuropa finns det dogmatiska 
krafter som mer än gärna skulle 
se att VPK och andra västeuro
peiska kommunistpartier bröt 
förbindelserna. 

Arvidsson :-Relationerna 
till partier och opposition i Öst
europa kan inte bara vila på 
taktiska bedömmanden. VPK 
slirar på lamellerna., det är hela 
tiden detta å ena sidan men å and· 
ra sidan. Man tar avstånd från oc
kupantionerna men inte från oc
kupanterna. VPK måste göra en 
grundläggande politisk bedömning 
av sin inställning till förhållandena 
i Östeuropa. Den avgörande punk
ten är att vi inte bara har »men
ingsmotsättningar» med dem i ena 
eller andra frågan - utan att de 
härskande i Östeuropa är direkta 
hinder för utvecklande! av socia· 
/ismen. 

Så slutade debatten och Östeu
ropaseminariet Hammar och Ar
vidsson sågs gå mot utgången, 
fortfarande livligt diskuterande 
med varandra. 

JH 
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ljuprbänken 
VB frå~arl kommunal- ?ch oppo
sitionsraden om de politiska kon
sekvenserna i Lund av att reak
tionäre Reagen blev vald till 
president: 

Lennart Ryde (m) 
Det blir nu mer inne med 

högerpolitik. Så i Lund måste 
vi satsa mer på den enskilde 
och bekämpa »de nya egois
terna», de som vill allas väl. 

Teaterbesök· 
I lördags såg jag Lilla Teat

erns föreställning »Bara ett sten
kast bort». Den är skriven och 
producerad av Lilla Teaterns 
barnteaterensemble och man har 
haft . hjälp av elever från låg
stadiet på Humleboskolan i Lund . 

Q 
a 

UTGIVARKORSBAND 

K.riro Jl 
Erik J Jt"lbt.!r_'cJ] ?. 1• 

22.2 2'! LUWJ 

Pjäsen handlar om en llicka, 
Eva, som bor med sin mamma. 
Denna mamma har ingen ode 
över för sin dotter. Hon boll
staviigen städar undan henne. 
Eva har hemligheter i form av 
stenar och dessa vill hon hitta 
ett gömställe å t. 

Gunnel och Eva, som spelar 
rollerna i pjäsen, bygger i bör
jan upp en stämning mellan 
modern och dottern, som blir 
nästan kusligt verklig. Man för
står att dottern Eva måste ta sin 
tillflykt till sina hemligheter, sina 
stenar. 

-

Både Eva och Gunnel har fin 
plastik. Det märktes särskilt i 
scenen i skogen. Och Gunnels 
onda »fe» är en nästan otäck 
upplevelse. 

Jag tycker, att det är en stark 
pjäs och min spontana reaktion 
var: Detta är inte en barnpjäs 
utan en debattpjäs för nästan 
vuxna. 

KL 

Veckans citat 
»Vi har en bostadspolitik i Lund 
som medför att vi inte har några 
tomma lägenheter.» (Lennart Ry
de, m, i Radio Malmöhus 10/11 
kl. 17.1 5) 

De 250 fallen i bostadsför
medlingens kriskö och de 4000 
i den » icke-akuta » kön är säkert 
tacksamma över Rydes framsyn
ta bostadspolitik som gjort att vi 
helt sluppit problemet med tom
ma lägenheter. Och envisas man 
med att vilja ha någonstans att bo 
kan man ju följa bostadsförmed
lingens standardråd - flytta till 
Malmö! -

Biskop från SWAPO 

Sverker Oredsson (fp) 

Om inte vi liberaler blir kon
servativa så sitter vi illa till . 
Mittenpolitiken får sossarna 
stå för i fortsättningen. 

Nils Arne Andersson (ej 

Mjaa . . . våren -81 får vi 
väl planera in cowboy-filmer 
i BIO 16 :s program. 

Birger Rehn (sj 

Endast oppositionen kan sätta 
Lund på fötter igen och göra 
denna gamla stad stark och 
respekterad utowkommuns 
Old Lund , here I come! 

lr.gegärd Göransson (sj 

J a där rök den fria aborten 
och kvinnarepresentationen 
i senaten vi kvinnapoli
tiker får se upp med gubb
stro ttarna fullmäktige i 
framtiden! 

Ekumeniska u-veckan i Lund 
avslutas med ett program om 
»samhällsplanering under inter
nationellt ansvan> på lördag i 
Stadshallen kl 10-14. På söndag 
blir det öppet hus i domkyrkan 
kl 16-20 med bl a Litteratur
hörna (Karin Lentz deltar) , Lek
sakshörna och Namibiahörna . I 
den sistnämnda hörnan kan vi 

Under hösten tittar vi på en his
toriefilm i 9 avsnitt. Efter vi sett 
de olika avsnitten pratar vi om 
dem . Vi samlar in pengar till ett 
pionjärhus som alla pionjärer i 
hela Sverige får komma till. Alla 
som har lust och ork är hjärtligt 
välkomna till gamla mejeriet där 
vi har vår lokal. Nästa gång ska vi 
ha utflykt, den 23-11-80 kllO.OO. 
Du måste anmäla dig i förväg. 
Ring Lena tell4 83 41. 

EMIL 

träffa den namibiska biskopen 
C o lin W in the r från befrielserörel
sen SWAPA. 
På Lunds stads~ibliotek finns en 
liten utställning som handlar om 
möjligheten av att köpa solidar
iskt, bl a kan man snuva de multi
nationella företagen genom att 
köpa kaffe från Tanzania. 

Pionjärerna i Lund söker med 
ljus och lykta efter ungdomar 
och vuxna som kan bli pionär
ledare. Det blir nämligen strax 
KRIS. 

Det finns ett stort antal pion
järer, vitär ca 30, men efter jul 
bara 2 ledare. Det håller inte! 
Man kan inte göra en bra verk
samhet. Ta dig samman, ta ditt 
ansvar och anmäl dit intresse 
till: Birgitta Bommarco tel 
14 51 85, Pär Egevad tel Il 
66 99, Lena Frennmark tel 
14 83 41 eller Maud Hell 
tel132041. 

(ny mötesvinjett/j 

FÖDDA. En dotter av Victoria 
och Lennart 28/1 O. -
B LASO R K EST E R N. E isleri nter
natet 22 -23/11 blir i Löderup . 
Kostnad inkl res ca 65 kr. Ut
skick till anmälda i början av 
nästa vecka. Anmäl er ! 
VANDRINGSSEKTIONEN. Av
resa den 15/11 kl 8.42 frän LundC. 
VPK LUND . Kommunmöte tars 
20/11 kl 19.30. Se IB! 
F L YGBLAD . Äntliger, finns alla 
flygblad för utdelning, som ska 
vara klar den 26/11. 
VPKs SÅNGGRUPP. Träning Sö 
16/11 . kl 19 hos Lundgrens pli 
Norr. 
VP K J F. Fotbollsträning J ö 15/11 
kl 16 pli Lerbäcksskolan . 
KATTUNGAR. Vill ni ha en 
kattunge så kontakta Anna 
Sofia a tel 046/14 54 61. 
FAMJLJEFEST pli Klostergär
dens fritidsgärd lö 15/11. Fritt 
inträde . Frän kl 14 Loppmark
nad . Från kl 15.30: Teater Jupp 
och Marion, film J djungeln 
finns mycket att göra, Latin
amerikanska danser, svensk folk
musik och mycket annat roligt. 
Arr. ABF, Föreningen Uruguay . 
PIONJÄRERNA. Lö 15/11 är 
pionjärerna välkomna till Fö
reningen Uruguays familjefest 
(se ovan). Sö 23/11 ska pion 
järer, vänner, föräldrar, syskon 
osv vandra längs östersjökusten 
(Falsterbo). Alla är välkomna, 
men man mäste anmäla sig så 
fort sar:> möjligt för att kol
lektivåkningen ska k u nna ske. 
Ring Lena tel 14 83 41, Pär 
tel Il 66 99, Birgitta tel 14 51 
85. Utflykten startar kl 1 O 
från Gamla mejeriet vid stads
parken . Matsäck medtages. 
Beräknad ankomst till Lund 
ca 16- 17 . -REDAKTIONSUTSKOTT för VB 
nr 35: Jan Hinderson, Kristina 
Lanthen, Finn Hagberg och Evi! 
Almqvist. 
KONTAKTREDAKTÖR för nr 
36: J an Hinderson te l 12 71 26. 
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