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Den som inte håller på att födas, håller på att dö (Bob Dylan) 
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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1981 

Fredagen den 23 januari. 

Arsmötet 

I lördags höll VPK Lund årsmöte. 
Sammanlagt ca 90 medlemmar be
handlade en diger dagordning med 
verksamhetsberättelser för 1980 
och en plan för arbetet under 
1981, val av styrelse, behandling 
av motioner, uttalanden etc. Man 
hann inte fardigt med alla punkter 
utan mötet fortsätter den 19.2. 
Val 
Till VPK Lunds styrelse för 1981 
valdes: Iris Nilsson , kassör, Ulla 
Hansson, Ulf Lundwall, Lars 
Nilsson, Göran Persson, Joachim 
Retzlaff, Tapio Salonen, Gunnar 
Sandin och Anna-Sofia Quensel. 
Till supplenater valdes: Monica 
Nymark, Birgit Krantz, Anders 
Löfqvist och Bengt Sandström. 

Motioner 
Endast tre motioner hade inkom
mit till mötet. En kom från stads
delsgrupp Nöbbelöv som ville ha 
tryckalster typ »Mark och mygel» 
utsända till alla medlemmar. 
Denna motion bifölls. 
En annan motion som ville ha en 
utredning om våra relationer till 
SAP inför nästa val bordlades. 
Och den tredje motionen, som be
handlade relationerna mellan 
VPK Lunds stadsdelsgrupper och 
styrelsen samt kommunmötet, 
avslogs. Årsmötet menade att de 
problem motionen pekade på inte 
löses med organisatoriska medel 
utan är av politisk/ideologisk <~rt. 

Verksamheten l 9 81 
En stor del av årets arbete 

kommer att ägnas åt kongress
förberedelser inför VPK :s 26 :e 
kongress. Det ska tillsättas en 
kongressförberedande grupp som 
ska dra upp riktlinjerna för detta 
arbete och initiera debatter. Års
mötet betonade vikten av att kon
gressdebatten ska föras såväl inom 
som u ton partiet. 

S tyrelsens skrivningar i: verk
samhetsplanen godkändes med 
smärre justeringar, men flera bitar 
hann inte behandlas utan upp
sköts till nästa möte, bl a kom
munalpolitiken och det interna-

tionella arbetet. 

Hälsningstal 
Karin Lentz, partistyrelsen (PS), 
överbringade en hälsning med 
förhoppning att få VPK Lund~ 
hälsning tillbaka, som ett led i ett 
dialektiskt förhållande . H on be
tonade att partistyrelsen och lo
kalorganisationerna är beroende 
av varandra. Utför in te lokalor
ganisationerna av PS fattade be
slut blir det ingenting av någon
ting, då måste vi fråga oss om vi 
har en ledning och om vi har en 
organisation. Karin framhöll att 
VPK har en bra politik och att 
VPK Lund för ut den på ett bra 
sätt . Hon tryckte särskilt på vik
ten av att i bistra tider inte släppa 
kvinnokampen, att inte ställa 
kvinnokampen i motsats till klass
kampen. Och hon hänvisade till 
VPK:s program som entydigt sä
ger att kvinnokampen är hela par
tiets angelägenhet. 

Elisabeth Hellman från di
striktsstyrelsen höll ett hälsnings
anförande, liksom Henrik Tele
man, KU Lunds ordförande. 

Partihistoria 
På VPK Lunds förra årsmöte an
togs en motion om att tillsätta 
en kommitte som ska framställa 
en historik över VPK Lund. Kom
mitten, som består av Lars Bengts
son, Ulf Nymark och Tomas Pe
terson (motionären), har nu kom 
mit en bit på väg i sitt arbete. Man 
har i princip kartlagt perioden 
1965-70. Huvudvikten i arbetet 
kommer att läggas vid 7 O-talets 
historia. Tiden innan 1965 är lite 
svårare att få grepp om. Lars 
Bengtsson överlämnade två gåvor 
till VPK Lund på årsmötet. Det 
var två organisationsfanor som 
kommitten fått av en person den 
intervjuat om gångna tider. Den 
ena fanan är från första häften av 
40-talet och den andra från 1965. 
Så nu kan vi äntligen slänga den 
fula, lilla skära lapp vi har som 
organisationsfana i VPK Lund, 
menade Lars. 

7:e årg. 
Lösnummerpris 1 kr 

Burkar till förbannelse 
I PLM :s nya fabrik i Fosie planerar man att tillverka 900 milj. 
aluminiumburkar per år, varav 600 milj. är avsedda för den 
svenska marknaden. 

Det betyder att varje år kan 4-5 
milj. burkar för öl och läsk kom
ma att säljas, drickas ur och släng
as i Lunds kommun. Det är osan
nolikt att detaljhandeln har viljan 
och möjligheten att samla in nå
gon betydande del av den produ
cerade mängden burkar. En åter
vinning är nödvändig för att i nå
gon mån minska det enorma re
surs- och energislöseri som till
verkningen av aluminiumburkar 
innebär. Det krävs 50 % återvin
ning för att energiåtgången inte 
ska bli större än för produktio
nen av lika många plåtburkar. 
för att aluminiumburken ska bli 
lika energisnål som returflaskan 
krävs 97 %återvinning. 

I en reklambroschyr för den nya 
burken säger PLM bland annat: 

Gam bro: 

»Lagstiftningen i Sverige, med 
kommunalt sopmonopol, ger oss 
unika möjligheter jämfört med 
andra länder att organisera en 
effektiv, självfinansierande åter
insamling av burkaD>. Bolaget för
utsätter alltså att kommunernas 
renhållningsverk har möjlighet att 
samla in burkar för återvinning . 

VPK på bettet 
Det är mot denna bakgrund som 

VPK interpellerar i fullmäktige 
och bl a ställer frågan »vilka åtgär
der planeras i Lund för att ta 
hand om aluminiumburkarna?» . 
Det blir närmast renhållningssty
relsens ordförande som får svara 
på den pinsamma frågan. 

Kapitalet van11 i AD 

Arbetsdomstolen konstaterar i dom den 21.1 att Kerstin Pers
.son och Eva Risberg mobbat sina kamrater på Gambros slang
avdelning. Därför hade företaget rä tt att tvångsfö rflyt ta dem, 
även om man borde ha MBL-förhandlat först, säg~r AD. 

Arbetskamraterna förnekar att 
mobbning förekommit. Då borde 
saken vara klar? Ack nej, företa
get menar att mobbning förekom
mit, och det trodde de »opartiska» 
ledamöterna i AD som la sina rös
ter för arbetsgivarsidan. 

Eva och Kerstin hade inte 
mobbat någon men väl utfört nor
malt fackligt arbete. Företaget 
försöker genom löneformer och 
annat splittra arbetarna. Förut
sättningen för att arbetarna ska 
stå emot är att de uppträder enat, 
med kollektiv solidaritet. Detta är 

fackföreningarnas klassiska upp
gift, att påverka och övertala med
lemmarna till solidarisk handling. 

Detta förutsätter sam tal och 
övertalning. Företaget gillar inte 
att arbetarna håller ihop . De kal
lar samtalen för mobbning. 

Det är ett allvarligt tecken på 
hur stark kapitalets offensiv är i 
dagens Sverige, att normal facklig 
aktivitet på detta sätt kan olaglig
förklaras. Arbetarna och arbetar
rörelsen får inte accepera detta. 
Sista ordet får inte vara sagt i fal
let Gambro. 



Gemenstorgets framtid 
Den romerske senatom Cato d.ä. 
brukade alltid avsluta sina tal med 
frasen :.för övrigt anser jag att 
Kartaga bör förstöra~. Även VPK 
Lund har sin speciella envishet 
som skulle kunna formuleras så
lunda: för övrigt anser vi att nå
got borde göras åt trafiken på 
Bytaregatan. Men trots att VPK i 
denna fråga gör sig förespråkare 
f<ir lag och ordning lyckas det inte 
ens att få moderatema med sig 
i försöket att stoppa olaglighe
terna. 

Nu har VPK lagt en motion 
i vilken det fö reslås att södra 
delen av Bytaregatan görs till 
gågata. Det är ett bra förslag, 
men gatukontoret tror att det 
blir svårt att ordna med vänd
plats och man föreslår istället 
att östra delen av eternenstorget 
enkelriktas. På så vis skulle det 
bli mindre attraktivt att använda 
Bytaregatan som genomfartsled . 

Alternativet 
Vi i redak tionen skulle gärna 
vilja komma med ett eget alter
nativ: vi accepterar motionärer
nas kloka förslag samtidigt som 
vi driver gatukontorets ide till 
sin spets genom att helt lägga igen 
den östra gatustumpen på Cle · 
menstorget. Felet med detta toq 
är nämligen att det fungerar sorn 
en enda stor trafikkaru sell. 

Tänk er nu istället torget som 
en halvö där de östra huskom
plexen motsvarar fastlandet. En 
av butikerna läggs ner och istället 
blir här en trivsam kooperativ 
uteservering. Den blygsamma 
torghandeln som nu förekommer 
utvidgas (Seger etablerar t ex en 
filial här) och konkurrerar fram
gångsrikt med Foku s. Loppmark
naden på lördagarna kan också 
expandera och blir faktiskt en 
attrak tion som lockar fjärran gäs
ter. I trängseln ser man förs tåss 
ivriga Ny Dag- och Veckoblads
försäljare . Och l Maj kan arran
görerna utan svårighet få in ytter
liggare tVå kolonner: om freds
kampen och bilfri innerstad . 

Kan man sedan få bort bil
parkeringen vid västra delen av 
torget och man äntligen lyckas så 
ett livskraftigt gräs under träden, 
ja då kan Clemenstorget bli ett 
alternativ till det livliga Mårtens
torgeL 

Prenumerant! 
Tyvärr är det en hel del av de 
som förnyat sin prenumera
tion som inte fyllt i namn på 
postgirotalongen. Du som vet 
med dig att du har betalt in 
prenumerationsavgiften för 
1981 men ändå inte får t id
ningen om ett par veckor -
hör av dig. 

Vi har dock en del person
nummer på en del av de som 
inte skrivit sitt namn: 
460616, 511014 och 530620. 
Hör av er till VB-redaktionen 
med namn så får ni tidningen 
även 81. Ni har ju redan be
talt! 

VB-tema: Föräldrakooperativa 
daghem. 

SKAF: helt emot 
-Vi är helt emot föräldrako
operativa daghem, säger Svea 
Bruce, ordförande i SKAFs 
Barnstugeklubb. 
I ett tidigare VB-nummer interv
juade vi Eva Jönsson , ordförande 
i SFLs Barnomsorgssektion (för
skollärare och fritidspedagoger). 
Men på daghemmen arbetar ju 
också barnskötare och ekonomi
personal . De är organiserade i 
Kommunalarbetarförbundet 
(SKA F). VB har talat med ord
föranden i SKAFs Barnstugeklubb 
i _Lund , Svea Bruce. Hon , och 
klubben , är negativt inställda till 
föräldrakooperativa daghem : 
- Vi tror att det blir en konstig 
situation om man anställer för
äldrarna på daghemmet. Det kan 
h.li motsättningar personal - för
a/drar .. Och det kan också bli 
splittrat för barnen att ha olika 
föräldrar wm jobbar där varje 
aag. 

VB : -Ni ser alltså negativt på 
föräldramedverkan? 
-Vi har inget emot att föräld
rarna är med på sin fritid. Att de 
hjälper till ideellt. Däremot tyc
ker vi inte om det här anställ
ningsförhållandet, wm innebär 
ekonomisk vinst för de föräld
rar som kan utnyttja det. 
VB : - Dom få r 200 kr i månaden 
i lägre avgift? 
- Ja. Och det är i regel föräldrar 
med höga inkomster. 
VB: - Du tror in te att det här 
är et t alternativ för alla föräld
rar? 
-Nej. De lågavlönade har ofta st 
sådana jobb att de inte kan få 
ledigt för att gå och arbeta på 
dagis. 

VB : -När jag pratade med Eva 
Jönsson på SFL tyckte hon att 
det var negativt att personalen 
var anställda av föräldrarna på de 
privata föräldrakooperativen . . . 
- Vi vill naturligtvis att kommu
nen ska vara arbetsgivare. 
VB: - Åtminstone på de privata 
föräldr.akooperativen har man får
re personal anställda. Är det 
främ st era grupper som drabbas? 
- V4ra medlemmar är ju barnskö
tare och ekonomipersonal, och 
det är de som drabbas i först.a 
hand. 
VB: -Finns det inget positivt med 
föräldrakooperativen? 
- Det pågår ett försök på ett år på 
vildanden . Och vi tycker det är 
positivt att man utvärderar föräld
rakooperativen. Det kan vara bra 
att höra vad de som arbetar där 
tycker. Men personligen tror jag 
att utvärderingen kommer att visa 
på mycket nackdelar med föräl
drakooperativen, och vi vill allt så 
ha bort dem. 

Separatisterna slår till 
Det var ju roligt att de tankar 

om behovet av en delning av 
Lunds kommun som framfördes 
här i spalten fö rra veckan också 
vinner anslutning från centern. 
Deras motion blev ju veckans po
litiska sensation . Jag förstå r cen
tern mycket väl: l Lunds tätort 
lär det inte finnas många center
partister kvar och centern har ett 
starkt behov av att visa en lokal
politisk profil gentemot mode
ratem a som går mycket starkt 
ute bland villaägarna i ~ter. Men 
allvaret i sådan här separations
strävanden skall heller inte under
skattas: det kan in te vara roligt 
för Sandbyborna att få höra från 
sina skolbarn - högstadiet bus
sas till Lund - om hur de urbana 
lundabarna kallar dem för Sand
bybönder och värre . För Lunds 
borgare i övrigt måste motio
nen vara ett dåligt omen, om det 
råa bildspråket ursäktas handlar 
det ju om att råttorna börjar 
se sig om efter utgångarna på 
skeppet. Jag ser fram mot en 
fascinerande fullmäktigedebatt. 

Självkritik 
Men åter till vardagen i det 

odelade Lund: det är full rut
jans i nämnderna igen och ären
dena bara väller fram . Det har 
sina svårigheter att skildra den 
kommunalpolitiska verksamheten 
i sin fu lla bredd och ibland 1\änns 
bristerna plågsamma. Den sociala 
sektorn blir det inte mycket sagt 
om här i VB, vilket kanske kan 
ursäktas med att många ärenden 
här gäller enskilda fall. Skolan 
säger vi för lite om också, men 
där verkar det vara möjligheter
na till politisk insyn och infly
tande som är små. Kulturpoli
tiken i kommunen behandlar vi 
styvmoderligt, där är felet nog 
vårt eget. Det är kanske vår res
pekt för tjänstemännens integri
tet och egna kulturpolitiska lin
jer som håller oss tillbaka där. 
Men sådana hänsyn brukar vi ju 
inte ta annars, som t ex i bygg
nads- och planärenden, till vilka 
vi har massor av detaljsynpunk
ter . Kanske skulle det behövas 
en diskussion av VPK Lunds 
kulturpolitik i kommunen? 

\ 

\ 
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Två tungor 
P-husärendet däremot följer vi 

noga - det har ju utöver sitt 
inneboende intresse efter hand 
fått ett särskilt symbolvärde i 
styrkernätningen mellan de eta
blerade partiapparaterna och en 
fritänkaropinion. Avhoppen frå!l 
P-huskoalitionen tar sig nu också 
de mest intressanta former. Det 
senaste jag kan rapportera om är 
Christine Jönsson, fullmäktigele
damot(m) . Hon har varit ute i 
skolorna där det pågår en serie 
pohtik_erframträdanden från ung
do~sforbunden: det är ju så an
gelaget att stävja tendenser till 
misstro och politikerförakt som 
fm~s b land ungdomarna. Nåväl, 
Chnstme Jönsson förklarade inför 
högstadieelevernas frågor på 

.. . 

skolan att hon och MUF i Lund 
var emot byggandet av Tempos 
P-hus. Fr Jönsson har i fullmäk
tige definitivt inte visat någon 
opposition mot P-huset. Men kan
ske är det alltför burdust att för
vänta sig att hennes åsikter skul
le komma till uttryck i fullmäk 
tigesalens bleka ljus, med dess 
prosaiska omröstningar. Hennes 
asikter är kanske mera för s.a.s. 
selektivt bruk, i skolor och så? 
Vi tänker inte låta vår osäkerhet 
på den punkten grumla den gläd
je som alltid infinner sig när för
nuftet segrar, må vara att denna 
-seger kanske ännu inte ha funnit 
sin rätta framträdelseform .. 
Nya kombinationer 

För nåira veckor sedan drog 
det en vag av spekulationer om 
tänkbara regeringskom binationer 
över tidningarnas ledarspaJ ter. F ör 
oss som tror att det är mycket att 
hämta i det lokala och näraliggan
de är det naturligt att göra en 
tolkning på Lundanivå. Visserli
gen lär den lokala regeringen hål
la ett tag till - separatisterna i 
öster ska nog kunna hållas i 
schack - men vi har ju val nästa 
år. Vilka blir kombinationerna? 

Den ende som hittills talat om 
sådant är karaktäristiskt nog 

.kommunalrådet Sverker Oredsson 
som i budgetdebatten i november 
ironiserade över de tänkta koali
tionsbröderna s och vpk. Jovisst, 
u tsik tern a är in te så lovande -
socialdemokraterna i Lund verkar 
lika självtillräckliga som vanligt 
och har såvitt jag har förstått inte 
gjort sig en ny tanke på tjugo år. 
Och att vpk skulle som man säger 
dagtinga med sin hållning i t ex 
stadsmiljöfrågorna vore otroligt . 
Nej scenariot måste bli följande. 
När borgarna faller 19 82 - sedan 
det nybildade Gahrtonska miljö
partiet plockat centern och folk
partiet på de kritiska mandaten -
måste det nog till häftigare kom
binationer. S och Fp är ju ett 
vanligt förslag i rikspolitiken, men 
speglat i det lokala inser man dess 
orimlighet. Det vet envar som har 
hört Nisse Guijavsson(s) läsa lu
sen av folkpartisterna. 

De breda pojkarna 
Nej, lösningen ligger givetvis i 

S och M, här som på riksplanet. 
En stabil majoritet för tillväxt, 
kärnkraft och framåtskridande, 
samarbete och försoning över 
klassgränserna, motorvägar och 
villaområden. Turen skulle änt
ligen komma till de brede poj
karna, männen med sans och 
måtta , balans och realism, Birger 
Rehn o.;h Curt Carping. Sverker 
Oreåsson skulle bli en lysande 
oppositionspolitiker och bildar 
radarpar med var Rolf Nilson . 
På m-sidan blev förstås Lennart 
Ryde över, men han har skrapat 
ihop till en rejäl pension nu och 
skulle säkert kunna dra sig fram ::' P''"ii. b~u:;:: 



Energiplanering utan 

folklig förankring 
Det föreligger stor risk för att 
den energiplan som skall upp
rättas för Lunds kommun 
kommer att utformas av ett 
fåtal »experter och väl eta
blerade instanser och organi
sa tioner. Remissinstanserna 
för det nu utsläppta planför-. 
slaget är få och inskränker 
sig till några kommunala 
nämnder och väl valda intres
seorganisationer. 
Inte ens de i fullmäktige repre
senterade partierna får som partier 
lämna remissyttrande. Samtliga 
miljöorganisationer, inklusive 

· Folkkampanjen mot kärnkraft, 
har uteslutits som remissinstan
ser . Några försök att knyta an 
till det folkliga intresse för en
ergifrågor som folkomröstningen 
för ett år sedan mobiliserade 
fram har man nogsamt undvi
kit. Anmärkningsvärt men på 
inget vis förvånansvärt. Att för
ankra den framtida energipoliti
ken på bred fr on t kan ju vara 
störande för energietablissemanget 
och dess intresse. 

Den »energiplan» som nu pre
senteras är ingen egentlig plan i 
verklig bemärkelse. Den följer 
samma mönster som så ofta är 
fallet med utredningar som sak
nar politisk målsättning. Man 
gör en nulägesinventering, prog
nostiserar denna för fram tiden 
och sätter etiketten plan på be
skrivningen. 

Oklar utredning 
Nu är visserligen inte utredningen 
helt klar. Den skall fortsätta där 
bl. a. resultaten av sam t bidragen 
från diskussioner och yttrande i 
samband med remissbehandlingen 
kommer att läggas till grund. Nu 
skall man dock inte hysa någon 
större tilltro till att den nu på
gående remissrundan skall ge nå
gra m er påtagliga resultat. Därtill 
är remissinstanserna för få och för 
dåligt förankrade bland de verk
ligt intresserade och engagerade i 
energifrågor och energipolitik . 

Nulägesheskrivningen i plan
materialet är i sin helhet in tres
sant och ger en relativt bra bild 
av hur energiåtgången fördelar sig 
på olika områden. Av materialet 
framgår att närmare 60% av kom
munens totala energiförbrukning 
går åt till att värma upp våra bo
städer, offentliga lokaler och ar
betsplatser. 20% går till trans
porter. Mesta delen av denna del 
slukas av personbilstrafiken eller 
77%. 

Torftigt 
Om nulägesheskrivningen är väl 

•genomförd . så är den del som be
handlar den framtida· energipla
neringen ilesto torftigare och in
tetsägande. Några riktlinjer för 
hur den fram tida transportsektorn 
skall utformas i syfte att spara 
energi finns t.ex. inte, trots att 
här borde finnas plats för åt
skilliga ä tgärder. 

Den del i planmaterialet som 
behandlar värmeförsörjningen är 
och måste vara det viktigaste del
området. Till uppvärmning går ju 

närmare 2/3 av det totala energi
behovet i kommunen. Uppvärm
ning sker för närvarande i huvud
sak med olja. Då en av målsätt
ningarna i planen är att o.lj~b~ro
endet i kommunens energiforsorJ
ning skall minskas till att fram till 
1990 bli högst 40% av bruttoener
gibehovet, frågar man sig natur
ligtvis: vad ska vi då använda? 

Inga alternativa bränslen 
Kol och elektrisk energi, säger 
utredningsgruppen. Någon större 
tilltro till alternativa bränslen som 
torv, halm, sol- eller jordvärme 
ställer inte gruppen upp med. 
Tvärtom radar man här upp en 
massa förhinder av både ekono
misk och teknisk art. Visserligen 
nämns dessa i materialet men 
enligt »u tredningsexpertema», kan 
de endast få marginell betydelse. 
Man har inte ens orkat med att 
kunna tänka sig att tappvarm
vatten skall kunna erhållas genom 
solenergi, utnyttja spillvärme eller 
Jågtemperaturvatten, trots att tek
niken finns och ständigt utveck
las. Jordvärme tror man som sagt 
inte heller på, detta trots att just 
här i Lundaområdet skall finnas 
stora möjligheter att utvinna och 
tillgodogöra sig djupjordvärme el
lergeotermisk värme som det he
ter på fackspråk . 

För att komma ifrån oljebe
roendet måste vi satsa hårdare på 
eluppvärmning menar utrednings
gruppen. Framför allt rekommen
deras detta för de yttre kommun
delarna såsom Genarp, Veberöd, 
Södra Sand by och Dalby. Men 
även relativt stora områden inom 
tätorten Lund rekommenderas att 
övergå från oljeu ppeldning till el
uppvärmning. Detta trots att någ
ra av dessa områden ligger i nära 
anslutning till befintligt eller pla
nerat fjärvärmenät. 

Elkraften dominerar 
En utbyggnad av fjärvärmenätet i 
Lunds tätort är också inlagt i 
planförslaget. Detta i sin tur er
fordrar en utbyggnad av produk
tionskapaciteten, senast 1985-86. 
Tre olika alternativ har utred
ningsgruppen plockat fram. Fort
satt utbyggnad av hetvattencen
tralen LHVC (Lunds hetvatten
central), kraftvärmeverk i Lund i 
anslutning till LHVC, överföring 
av hetvatten från ett koleldat 
kraftvärmeverk i Malmö (G 17). 
Av dessa tre alternativ rekommen
derar utredningsgruppen det abso
lut ofördelaktigaste, nämligen det 
sistnämnda al temativet. Detta 
trots att t.ex. ett kraftvärmeverk i 
anslutning till LHVC ekonomiskt 
är jämförbart med det före$lagna 
alternativet. 

Ett slutomdöme av den s.k. 
energiplanen som arbetats fram är 
blandad. Den har relativt hvfsad 
nulägesbeskrivning, men som dis
kussionsunderlag för hur den 
tramtida energiplaneringen skall 
gestaltas är den dålig. Skall dess 
riktlinjer följas, kommer kommu
nens energibehov att bli starkt be
roende av elkraft. Detta är kanske 
också planens huvudsakliga upp
gift. 

Marxismens kris 
I Zenit nr 58 förra året skrev Lennart Berntson en artikel un
der rubriken »Apropos marxismens kris». Många har läst ocl! 
funderat kring den, så VB lät en av läsarna ställa några frågor 
till artikelns upphovsman. Vi hoppas att detta kan leda till fler 
inlägg. 

VB: Nu förtiden talas det myc
ket om marxismens kris. Tidigare 
var marxismen sann för den var 
allsmäktig. På vilket sätt skulle 
du vilja specificera denna marxis
mens nuvarande kris gentemot 
tidigare »krisen>? Har det skett 
ett kvalitativt språng gentemot 
tidigare radikala kritiker av 
men? 

Lennart Berntson: - Det nya är 
väl att det är marxister som har 
öppnat och fört diskussionen om 
den egna teorins giltighet. Nytt 
är också att debatten ägt rum in
om olika kommunistiska och so
cialistiska organisationer. Om man 
kan tala om ett kvalitativt språng 
vet jag inte, men upphovet till 
diskussionen är att klyftan mellan 
teorin och verkligheten, framför 
allt sådan den fram träder i öst, 
har ökat. Krisen är uttryck för 
en växande insikt att man måste 
stäJJa nya frågor och söka nya 
svar - på en historiemateria
listisk grund. 

VB: -Talet om marxismens kris 
har mestadels varit »marxismenS)> 
kris, men texterna behandlar e
gentligen »marxismen-leninis
menS)> kris. Vad säger du om det
ta? 
LB: - Min huvudtes i Zenittexten 
(nr 58) var just att marxism'ens 
kris i första rummet är en politisk 
kris för marxismen-leninismen. 
Det är i m-J-traditionen man mås
te börja nysta för att komma till 
rätta med tingens nuvarande till
stånd. 
VB: - 1 Zenitartikeln menar du 
även att själva grunden för teorin 
delvis är falsk. Vad menar du i så 
fall med grund. Att världen behö
ver förändras behöver väl inte 
ändå ifrågasättas? 
LB: -Nej, jag har inte menat att 
grunden för marxismen är fel , 
eller falsk. J ag anser att det bara 
är med hjälp av de marxska grund
begreppen som krisen kan förstås 
och övervinnas. Marxismen-leni
nismen, även i den mer urvattnade 
form den fortfarande håller grep
pet om de kommunistiska parti
erna, menar jag däremot på vä
sentliga punkter är felaktig . Det 
gäller synen på de borgerliga sam
hällena i väst, på demokratin och 
staten, för att bara ta ett par ex
empel. 
VB: - Marxismen har enlil(t dig 
nuförtiden avgörande brister i för
hållande till dels den kapitalistiska 
världen och dels i förhållande till 
de reellt existerande socialistiska 
staterna. Men har det då någonsin 
existerat en period då mar~ismen 
var »sann»? Själv nämner du 
Trotskijs »Den fö"ådda revolutio
nen», som något av en slutpunkt. 
LB: -Nej, en sådan period har 
aldrig existerat, och kommer hel
ler aldrig att göra det. Men det 
har funnits perioder då teorin 
framstått som mer i harmoni med 
utvecklingens gång. Trotskijs bok 

drog jag bara fram som ett exem
pel på att problemet med okto
berrevolutionens och kommunist
partiemas karaktär inte var nytt. 
VB: -Men om nu det hela visar 
sig var skit och att socialister l 
kommunister styrts av falska pro
feter, vad skall man då göra? Skall 
Berntsons »lilla röda ges ut», eller 
skall man ge upp förhoppningarna 
om en bättre värld eller skall man 
bli liberal? Vad ger du för råd till 
medlemmarna i t.ex. VPK? Vad 
finns det helt enkelt för praktisk
politiska möjligheter? 
LB: - Ja, världen måste förändras. 
Det borgerliga samhället och sta
ten måste i grunden förändras. 
Av allt att döma är det ont om 
tid, men någon socialistisk för
ändring står knappast i sikte. 
Och uppbackningen bakom kom
munistpartiet är idag inte större 
än den var vid starten för sextio 
år sedan. Förenklat uttryckt tror 
jag att den kommunistiska rörel
sen har sig själv att skylla. Orsa
kerna till sin isolering bär den i 
sin egen teori och ideologi. Det 
gäller hållningen till demokratin, 
till de politiska fri- och rättig
heterna. 

Det hela kan sammanfattas i 
tre punkter. Genom sin historia 
och tradition saknar kommunis
men trovärdighet i demokratifrå
gorna. För det andra: ringaktnin
gen av demokratin har blockerat 
insikten att i väst går vägen till so
cialismen via en utbyggnad och 
fördjupning av demokratin. För 
det tredje : utan en demokratisk 
styrelseform finns ingen socialism . 
Socialismen innebär inte att bor
garnas fåtalsvälde avlöses av arbe
tarklassen. Socialismen är istället 
historiens första massvälde. Pro
duktionsmedlen är inte i sam
hällets eller massornas ägo, om 
inte dessa har den verkliga makten 
över staten. Och dl:!t,'kan de aldrig 
få om inte den politiska styrelsen 
är demokratisk. 

Med andra ord: en omorien
tering är nödvändig, men den 
kommer att kräva en kanske 
smärtsam självkritisk uppgörelse. 
F örs t därefter tror jag vänstern 
kan bryta det nuvarande dödläget. 
VB: - Enligt den marxist-leninis
tiska teorin tillhör du de intel
lektuella mellanskikten, såsom va
rande universitetslektor. Mellan
skikten tillskrivs en vacklande 
hållning i förhållande till klass
kampen. Menar du även att den 
tesen är felaktig? 
LB: - Mellanskiktens tillväxt gör 
det nödvändigt att omformulera 
teorin om deras samhälliga stäJl
ning och roll. 
VB: -slutligen , vill jag fråga dig 
om du upplever diskussionen om 
marxismens kris, som i en diskus
sion som även har något att säga 
till icke-marxister. De är ju s.a.s. 
inte själva drabbade och har för 
länge sedan påtalat demokratins 
frånvaro i de reellt existerande 
socialistiska staterna, osv. 
LB: - Är det inte icke-marxisterna 
som måste vinnas för socialismen? 
Varje självkritik ger motståndarna 
möjlighet att knipa lättköpta po
änger, men på sikt är jag överty
gad om att den leder till både 
ökad respekt och tilltro. 
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ljugarbänken 
Vi frågar kommunal- och op
positionsråden om de håller med 
om att marxismen befinner sig i 
en kris? 

Lennart Ryde (m) 
- Inte alls! Problemet med profit
kvotens fallande tendens t ex är 
ju just vad vi inom borgerligheten 
brottas med. 

~ 
Sverker Oredsson (fp) 

- Knappast. Marx hade ju rätt i 
att de större fiskarna äter upp de 
små. Snart har vi ingen fri kon
kurrens inom näringslivet längre. 

Nils Arne Andersson (c) 
- Å nej, ta det här med kapitalet~ 
koncentration, som leder till 
landsbygdens avfolkning . . . det 
har vi inom centern (f d bondeför
bundet, vår anm.) verkligen fått 
känna av! 

Birger Rehn (s) 
- Ack nej, vi gamla lundabor får 
verkligen kännas vid kapitalismens 
ständigt återkommande kriser. 
Dom är som årsringar på ett träd. 

Ingegärd Göransson (s) 
- Struntprat! Visst är t ex Sverige 
en liten men hungrig kapitalistisk 
stat. s.e bara på den ökande va
penexporten .. . 

Elementa 
Äntligen har VPK gett ut en 
grundkurs som ser ut som en bok 
ska se ut. Ni minns väl d.om ~äliga 
studiebreven i början av 7 O-talet 
o~h folianten »Marxistisk ~rund- ' 
kurs» från 1974! Den här boken 
har t.o.m. tjocka pärmar. 

Bildmaterialet är ypperligt , bl. 
a. en bild av Lunds Kommunistis
ka Blåsorkester!, och diskussions
frågorna inte alls särskilt ledande. 
Vad sägs om nedanstående bild 
förresten. Den förklarar kriserna 
i det kapitalistiska samhället. Hur, 
ska vi inte avslöja. 

När du köpt boken så titta 
gärna på det partihistoriska av
snittet. Det går ända fram till 
19 80 och är både balanserat och 
lite självkritiskt. Det filosofiska 
avsnittet kunde varit bättre . Reli
gionen t.ex. avfardar man med ar
gument att den vänder människor
na bort från verkligheten. Det är 
lite snålt sagt med tanke på alla 
progressiva kristna som får sätta 
livet till i t.ex. Latinamerika. 

Lund bidrar med Therborns 
senaste klassanalys, som visar att 
den mervärdesproducerande delen 
av arbetarklassen som 196 5 beräk
nades till 39%, sjunkit till närmare 
en tredjedel av den förvärvsarbe
tande befolkningen. Mellanskik
ten utgör nu två femtedelar . Små
borgerligheten har i det närmaste 
halverats under denna tid. 2 lön
tagare av 5 arbetar i offentlig 
~änst! Den här trenden känner 
VPK Lund som organisation väl 
till och är ju, som vi alla vet, före
mål för såväl begrundan som 
klädsam skämtsamhet. Inte minst 
i VB:s spalter. 

Alltså käre mellanskiktare -
med eller utan näbbskor, lila by
xor, sandaler, palestinaschalar, 
Mahjongkläder, jeans, yllepullov
rar och fjällrävenjackor - gå och 
köp boken på Bokcafet och lär 
dig lite elementa! 

FH 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJi'lill 

RÖRIGT 
i byggnadsnämnden 
Borgarna rörde till det or
dentligt för sig i byggnads
nämnden i onsdags. De vill nu 
förhindra att Konsum i Dalby 
flyttar över till Gästis-kvarte
ret Ett vettigt förslag från 
stadsarkitektkontoret att be
vara det gamla sk ju tsstallet, 
bygga till det, och sen låta 
Konsum flytta in där, motar
betades av borgarna, som tyd
ligen är rädda för konkurren
sen. Hellre ser de att skjuts
stallet rivs, även om folkpar
tisten hade betänkligheter 
mot det . 

Nu vill folkpartiet uppträ
da som det verkliga bevarar
partiet. Två små hus på Väs
tergatan fick stöd för beva
rande bara av vpk och folk
partiet. Vi får väl se när det 
kommer till kritan om både 
SAP, VPK och folkpartiet 
verkligen ställer upp på att 
bevara skjutsstallet i Dalby. 

I stadsarkitektkontorets 
svar på barnomsorgsplanen 
lyckades borgarna plocka 
bort ett stycke där man visa
de på svårigheterna att hitta 
alla lägenheter till lägenhets
daghem. En av borgarnas 
poänger med barnomsorgspla
nen är ju att spara in på rik
tiga dagis och bygga massor 
av lägenhetsdaghem. 

Våra svenska profeter: 

»Innan kulturrevolutionen ännu 
tagit sig namn och blivit politisk 
verklighet skrev jag om dess nöd
vändighet.» (Jan Myrdal SvD 15/1) 

»Den konservativa flygeln inom 
det republikanska partiet anar re
dan en liberal Reaganpolitik, som 
man kommer att bli tvungen 
acceptera då det är den konserv
ativa 'symbolen' som för den ,» 
(SDS 15/lledare) 

OSKAR född 80-12-13 Karina 
Svensson,.~ats Amoldsson. 
ALLVÄDERSSTÖVLAR, bort
bytta på VPKs årsfest . Olga Schly
ter, te! 14 75 05. 
BRA MUSIK BILLIGT! Inom 
Lunds Kommunistiska Blåsorkes
ter fmns en mässingssextett (gam
mal dans mm) och ett dixiband, 
som gärna medverkar på privata 
och föreningsfester. Moderata pri
ser. Kontakta Olle Teleman, te!. 
12 88 80. 

ÖPPET HUS HOS KU . 
Måndagen den 26 :e januari kl 19 
har KU VPKs ungdomsförbund, 
Öppet Hus för skolelever. Platsen 
är KU-VPK-lokalen, Troliebergs
vägen 21 C. 

Man kommer att utöver en all
män presentation av KU-Lund, 
berätta om några av KUs i Lund 
arbetsgrupper: Målarbrigaden 
(Kollwitzbrigaden), ELEVEN, 
skolgruppen. Eftersom det är ny 
studiecirkeltermin kommer man 
också att presentera vårens aktu 
ella cirklar~ bl. a. en kvinnacirkel 
och en marxistisk grundkurs . 
Dessutom kommer KUs skolpoli
tik och Lundapolitik förmodligen 
att tas upp . 

Det blir fika med tid till frågor 
och diskussion. 

NYTT SOMMARLÄGER 
FÖR BLÅSARE 
Det blir sommarläger för blåsmu
siker också i år. Denna gång i Mag
narp vid Ängelholm , 21 :e till 28 :e 
juni. 

Vidare information och prelirni
nära anmälningar (helst före 1/3) 
genom 

Mats Johansson 
Röda Blåset 
Bergsgatan 12 
211 54 Malmö 

KOMMUNMÖTE. Vpks styrelse 
har beslutat fortsätta årsmötet 
den 19 .2. Den 5.2 hålls i stället 
ett öppet kommunmöte om Vpks 
svar på energiplanen för Lunds 
kommun. Internbulletin kommer 
dessförinnan. 
AFRIKAGRUPPEN har årets för
sta möte tisd 28.1 kl 19, Öster
vångsv. 32. Nya medlemmar väl
komna! 
AFRIKAGRUPPENs LITTERA
TURCIRKEL börjar tisd 3.2 kl 
19, Östervångsv. 32 . Vi läser afri
kansk skönlitteratur för att bättre 
förstå kampen för befrielse. 
BLÅSORKESTERN. Rep lörd 
24.1 kilO på Micklagård. Nytt arr 
utdelas: Mikael Wiehe. 
VPK IF: Fotbollsträning på Ler
bäcksskolan !ö 24/1 kl16. 
VPKs sånggrupp: Träning sö 25/1 
hos Kitten . 
FREDSKOMMITTEN: Lasse Jo
hansson talar om det militärindu
striella l<omplexet. Diskussion ef
teråt. stadsbibliotekets hörsal !ö 
24 /1 kl15. 
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