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Elevförbundet mot 
nedskärningar 
Elevförbundet har dragit igång en kampanj över hela Sverige 
mot de sociala nedskärningar som hotar skolan både lokalt och 
centralt. Man är rädd att undervisningskvalite'n ska sjunka yt
terligare i och med den nya budgetpropositionens föreslagna 
besparingar. Man anser det vara mycket oroväckande att man 
från regeringens sida vill fortsätta dra in bidragen till kommu
nerna, eftersom detta leder till stora sociala och regionala skill
nader. 

RÄDDA SIOLANI 

STOPPA DEN SOCIALA 
NEDSKÄRNINGEN 

Sverige är ett välfärdssamhälle. 
Detta ställer av tradition krav på 
skolan, viktiga ur ekonomisk och 
jämlikhetssynpunkt. Krav som 
kostnadsfri utbildning, ekonomi~
ka möjligheter att tillgodogöra sig 
denna undervisning och jämlikhet 
mellan olika elever oberoende av 
social härkomst och bostadsort m 
m. En del av d'\ viktigaste förut
sättningarna för detta, som fria lä
romedel, utbyggt studiestöd, fria 
skolluncher osv., hotas nu av rege
ring&. ,.; ::.udgetförslag. 

I Lund har läromedelsanslagen 
skurits ned med 7%, Polhem kom
mer inte att byggas ut som plane
rats, kommunens an~'ag till s k lä
gerskolor ökar inte (vJket innebär 
att många skolor inte kan genom
föra sådana), samtidigt som ansla
gen till skolmåltiderna minskas så 
att mellanmålen på grundskolan 
måste tas bort, liksom de dyrare 
rätterna från gymnasiernas mat
sedlar. 

Elevförbundet protesterar mot 
allt detta genom sin kampanj, som 
i princip är en namninsamling. I 
Lund kommer man att samla in 
namn bl a på J71gelskolan, Kate
dralskolan och Fäladsskolan. En
skilda medlemmar gör punktinsat
ser, och den 12-14/2 kulminerar 
det hela med stor namninsamling 
på sta'n, resolution och kommu
nalrådsuppvaktning. Man kommer 
att skriva brev till resp. riksdags
män. 

Elevförbundets ombudsman i 
Skånedistriktet, Henrik Teleman, 
säger : »De sociala nedskärningarna 
blev extra aktuella genom budget
propositionen. Vi kommer att 
uppvakta utbildningsutskottet 
om detta, men också att debattera 
frågan med andra elevorganisatio
ner. Vi vänder oss mot att man in
te bara centralt utan också lokalt 
tummar på anslagen. Vi vill göra 
en markering, så att man inte fort
sätter att skära ned inom skolans 
ram, utan upphäver de inskränk
ningar som på sina håll redan 
gjorts.» 

Bruksteatern Tåget till Tornelilla 
Premiär på Brecht-pjäsen Den Så påminner vi om tåget ~ 
goda människan från Sezuan Tornelilla som vi skrev om l 
fred den 20/2 kl 19.30. Dess- förra VB. Lörd den 14/2 åker vi 
förinnan körs provföreställningar med tåg till Tomelilla. Kom till 
den 17 och 18/2 ·och gen.rep Lunds central i god tid innan 
den 19/2. ·Tiden för dessa före- kl 9.15 . Lös en retur Tomelilla. 
ställningar är kl 19, det är gratis Tillbaka till Lund vid 14-tiden. 
inträde och alla hälsas välkomna. Ta med matkorg. Musik och 

l Dålig rä ttssäker
het i Kina 
-Det är lätt att bli förledd 
till ytliga omdömen om hän
delseutvecklingen i Kina, skri
ver VPK Lunds styrelse i ett 
uttalande och fortsätter: 

'De oerhört komplicerade och 
mångfacetterade förloppen de se
naste 15 åren, verkar hart när 
omöjliga att genomskåda utifrån, 
särskilt med tanke på den dåliga, 
personcentrerade nyhetsbevak
ningen. Den ignorerar i det när
maste helt de mer djupgående 
processerna i det kinesiska sam
hället, där ett viktigt moment 
är en gammal politisk motsätt
ning mellan å ena sidan en grupp 
som huvudsakligen är inriktad 
på att tackla de ekonomiska, tek
niska och administrativa proble
men i dagens Kina, och å andra 
sidan en grupp som fasthåller vid 
ide'n om politikens suveräna över
ordning över byråkratiska/tekno
kratiska lösningar. 

En lovsång till befrielsen 
Program: Anibal Sampayo, Los 
Olimarenos, teater: 7 stunder 
for alla. Den 13/2 (ikväll) kl 19 
på stadsteatern i Lund. Pris 25 kr 
Arr: 26 mars, som är en del 
av Breda Fronten. 

Kulturrevolutionen angrips 
Några huvuddrag i den senaste 
utvecklingen tycks ändå vara 
möjliga att uppteckna. Rätte
gången mot "de fyras gäng" 
och "Lin-Biao-klicken" hade sin 
udd riktad mot kulturrevolutio
nen. En rad företeelser under des
sa stormiga år kom därvid i dagen, 
vilka vi tidigare bara kunde ana: 
våld, övergrepp, personförföljelser 
osv. Men rättegången har först 
och främst varit politisk , med 
syftet att kväsa kulturrevolu tio
nens bärande ideer - inklusive 
de goda, dessvärre. Men de av
görande missförhållandena i det 
kinesiska samhället som uppen
barades och till en del under
blåstes av kulturrevolutionen, har 
ännu inte angripits i grunden. 
Det gäller bristerna i de dem okra
tiska processerna i allmänhet och 
relationerna mellan parti (arme) 
och massa i synnerhet. Den de
mokratiseringsprocess som inled
des i samband med kampanjen 
mot "de fyras gäng" tycks ha av
stannat eller rent av ha gått till
baka. 

Nej till dödsstraff 
Själva rättegångsförfarandet, som 
bl a lär ha haft syftet att fram stäl
la dagens Kina som en rättssäker
hetens stat, uppvisar en rad brister 
just vad gäller rättssäkerheten, 
även om parallellerna med häx
processerna och stalintidens 
Moskvaprocesser är överdrivna. 
Domarna var förfårande hårda, i 
synnerhet Jiang Qings och Zhang 
Chunqiaos. Dödsstraff är avsky
värda och det gäller även för vill
korliga sådana, särskilt då det är 
uppenbart att de bådas liv eller 
död om två år helt och hållet är 
avhängigt den politiska u tveck
!ingen. 

Vi uttalar vår oenighet med 
Kinas Kommunistiska Partis sätt 
att lösa sina inre politiska mot
sättningar och vår avsky inför de 
avkunnade domarna.' 

Polen igår, idag, imorgon 
Diskussionsmöte tisdagen den 
17/2 kl 19.00 på stadsbiblio
teket, studiecirkel rum l . 
Inlt~dare: Sten thelander 

plats: stadsteatern. järnvägsinformation bjudes. . 
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Bättre förr? 
Under de senaste femton åren 
har svenska universitet och hög
skolor genomgått en snabb om
vandlingsprocess; denna process 
har gällt deras relati~n. till _sam
hället den inre admm1stratmen, 
urval ' och tillträde till utbild
ningen, utbildningens ~eografis~a 
spridning. Om man vill koncist 
sammanfatta denna process, kan 
man säga att universitet och hög
skolor förvandlats från feodala till 
borgerliga institutioner. En intres
sant sak att notera i anslutning till 
denna process är att den besluta t s 
och genomförts under hårt _mot
stånd från stora grupper av larare 
och studerande. Även om man 
kan ha kritiska synpunkter på de
taljer i högskolornas _nuvarande 
organisation och funktion, ar hu
vuddragen i omvandlingsprocessen 
trots allt positiva. En hu~dupp
gift för en radikal pol!t~ ~or 
forskning och högre utbild~~g 
måste därför vara att fullfol]a 
denna process och a~skaffa d~ 
sista feodala dragen mom um
versitet och högskolor. 

Denna uppgift framstår som så 
mycket väsentligare i en tid av 
ekonomisk stagnation, där även 
universitet och högskolor fått 
vänja sig vid att nya och friska 
medel inte automatiskt flyter till, 
samt när man börjar tala om bety
delsen av ordning och reda, av 
kvalitet på utbildningen och för 
dunkelt tal om att "det var 
bättre förr". Det senare påstån
det kräver bl a ett svar på frågan 
"för vem?". Det kan t ex inte vara 
en felaktig utveckling att den 
interna organisationen och be
slutsfattandet ändrats från att ha 
varit en exklusiv angelägenhet för 
kollegiala församlingar, där. endast 
vissa lärargrupper hade sate och 
stämma i kraft av sitt ämbete. E~ 
annat område inom universitdf 
och högskolor där det gäller att 
gå vidare är anställningstrygghet 
och arbetstidsreglering. Medan 
provanställningar och o aspirant
tjänstgöring avskaffatspade flesta 
håll på arbetsmarknaden finns de 
fortfarande kvar inom universitet 
och högskolor. Arbetstid bör rim
ligen omfatta den tid som läggs 
ned på alla förekommande arb:ts
uppgifter på en arbetsplats; sa ar 
icke fallet inom universitet och 
högskolor, där endast vissa arbets
uppgifter anses falla inom normal 
arbetstid. På denna och andra 
punkter gäller det att en gång för 
alla göra upp med de feodala 
resterna. 

Historien låter sig sällan vridas 
tillbaka. Att söka lösningar på 
dagens problem ~ gårdagens h~nd
lande är en illusiOn: Det var m te 
bättre förr! 

solidaritet med 
Kampuchea! 

l'rom Jeng trän Folkrepubli· 
ken Kampucheas informations· 
kontor i Stockholm talar vid 
ett möte lördagen den 14/2! 
kl 15.00 i stadsbiblioteket, 
studiecirkelrum 4. Arrangörer är' 
Solidaritet med Vietnam och' 
Lunds Fredskommitte. 

överskott 
Lunds kommun har oplanerat 
hamnat på 30 miljoner plus un~er 
det gångna året, meddelade tid
ningarna i veckan. En liten trevlig 
nyhet, måttligt uppslagen. ~~f~ran 
30 miljoner väcker en association, 
och vi ska be att få erinra om hur 
det var i höstas när borgarna, Ar
betet och sydsvenskan gemen
samt ägnade sig åt att avslöja VPK 
:s' hänsynslösa överbud , som ho
tade att lägga kommunens ekono
mi i spillror. Som en förberedelse 
till budgetdebatten satte borg~ma 
sina handgångna tjänstemän pa att 
klarlägga vad den samlade mer
kostnaden för VPKs' alla opportu
nistiska förslag skulle bli. De kom 
fram till 30 miljoner, en som det 
framgick nästan ofattbart s~or 
summa och ett skrämmande VItt
nesmål om VPKs' ekonomis_ka 
lättsinne. Rolf Nilsson (vpk) for
klarade visserligen i fullmäkt4\e 
att det visst fanns utrymme for 
VPKs förslag och att budgeten 
mest är ett räknestycke. Men vem 
bryr sig om sån 't - den borgerliga 
offentlighetens dom var klar och 
Jan Mårtensson stod för det slut
liga fastnaglandet av VPK vid 
skampålen. 

NyvoHa . 
Nu är det dags för en ny volta: ~ 
dagarna sätot;r _bu~get~r~etet 1 
gång igen. Na n battrmg ar mte at! 
hoppas på - allt ko~mer att ga 
igen. Osäkerheten 1 budgeten 
hänger dels samman med skatteut
fallet på inkomstsidan och bnster
na i planeringen på utgiftssidan . 
Ofta är det så att borgarna ger fan 
i att. fullfölja en del planer -de är 
mest för syns skull. Konsekvensen 
av all osäkerheten borde ju vara 
att vi slapp överorden och skende
batterna om huruvida det ena el- · 
ler andra budgetförslaget är balan
serat eller ej . Låt oss få budge~di~
kussioner som handlar om pnon
teringar och politiskt innehåll i 
besluten! 

Barn eller pistolskytte? 
Ansatser till en sådan diskussion 
finns faktiskt redan i dag. Ja~ 
tänker naturligtvis på den ok~vl!
ga och ihärdiga Gertrud Anljupg 
(fp), som i insändarspalterna ~a~t 
till angrepp mot folkpartiets lmje 
vad gäller barnomsorgstaxan. 
Sverker Oredsson svarade med att 
moralisera över hur olämpligt det 
är för en politiker att tala i egen 
sak - horn har ju gubevars egna 
barn i barnomsorgen. Mycket tyd
ligare än så kan det inte bli; vissa 
borgare ser tydligen barn s~m en 
sorts privat hobby - de har mgen
ting emot dem i och för sig, men 

. " . 

de är den enskildes ensak . Den 
som talar för att ett barn ska få 
kosta, att barnen är allas angelä
genhet likställes med den som 
sysslar med brukshundar och pis
tolskytte. En bra kvin~a r~de~ . sig 
själv och sina barn, blir val nasta 
motto. I rådande högervindar 
kommer det nu säkert också att 
bli opportunt att inte bara så där i 
tysthet motarbeta den allmänna 
barnomsorgen utan att faktiskt di
rekt gå emot den. 

Egen sak . 
Egen sak, va? Här sitter bor~arna 1 
Lund med öppna kanaler till fast 
ighets- och industrikapitalet och 
gör politik därefter. Läs VPKs 
upplysningsskrift »Mark o~h my
gel» och tala sedan om nskerna 
för politikerförakt. Och denna s k 

sparsamhet som man ständigt fal
ler tillbaka på. Borgarna lägger 7 
milj. på att rusta upp Grands kök 
för representationsätarna, de delar 
ut pengar till pistolskyttar och 
gud vet allt . Den _borgerliga sparo
sambeten är om mte en myt , sa 
åtminstone mycket selektiv. 

Chefslotteri o 

Har ni sett i tidningarna sa myck-· 
et bråk det är om befattningen 
som chef för Tekniska Verken? 
Två kandidater slåss som band
hundar, uppbackade av socialde
mokrater resp. borgare. I varan
nan instans vinner den ene, i var
annan den andre, i värsta fall med 
lottens hjälp. J ag tror det_ håller 
på att bli pinsamt för alla mblan
dade. Vpk-arna har stått avvakta!l
de inför dramatiken, men nu hor 
jag att de har tankar. p~ en lika 
drastisk som elegant losnmg.Prob
lemet är att det finns tre chefsbe
fattningar; en för elverket, en för 
värmeverket och en för det över
ordnade begreppet Tekniska Ver
ken som består av just dessa bäg
ge. bet är klart att ett sådant ö
vermått av chefer bäddar för syss
lolöshet, prestigehunger och all
män infighting, vilket säke_rt ~kul
le kunna bekräftas av socwbwlo
gins senaste rön. Lösninge~ är gi
ven; skär ner chefsbefattnmgama 
och samordna verksamheten. Det 
finns kompetent folk på ingen
jörsbefattningarna i verken som 
kan sköta själva jobbet och d~t 
skulle räcka med en enda chef for 
kommunens energiverksamheL 
Men att skära i toppen i stället för 
i basen ligger inte för borgarna, u
tan vi får väl sitta där med de 
framlottade cheferna. 

Lucifer 

hyreshöjningar 

KUL I LUND på 
KU LUNDS vis. 

KU Lund anordnar som vanligt 
aktiviteter under sportlovet. Måno
dag till torsdag. För det mesta pa 
lokalen, Trollebergsv. 21 C, ~ch 
naturligtvis är allting gratis. V AL
KOMMEN! .. o 
Måndag 16/2 kl18. Oppethu~pa 
lokalen. Vi presenterar KU, visar 
Cu ha-bilder, diskute rar aktuell po
litik och bjuder på fika. 
Tisdag 17/2 kl 15. Vi träffas och 
pratar gatuteater och planerar en 
gatupjäs. 30 . . E ' 
Onsdag 18/2 kl19 . V1 visar I· 
sensteins film »Pansarkryssaren 
Potemkin» 'på Svarvarestugan, 
OBS! Kom i tid. 
Torsdag 19/2' kl ~5. ~U Lu~ds 
målarbrigad, KollwJtzbngaden, !n
bjuder alla att kom~a och. måla 
en bildbanderoll till mternatJOnel
la kvinnadagen 8/3'. Oömma klä
der. L;:,kalen,.Trollebergsv. 21 C. 

Hyresgästerna har dr_~~~ats 
av rekordstora hyreshojnmg
ar under de senaste två åren. 
Samtidigt har real~_ön~~na 
sjunkit, skriver Hyres~ast~ore
ningens Lundaavd~~nmg 1 ett 
uttalande och fortsatter: 

'En stor del av hyreshöjningarna 
beror på bes! u t som har fatta t s 
av regeringen och kommunen. ~o
stadssubventionerna har sku~-~s 
ner för flerbostadshus. Taxehoj
rungar har följt, den ena efter 
den andra. Bostadsbidraget har u t
armats. 

Nu när regeringens sparplan 
offentllggörs, får . h~resgästema 
ytterligare hyreshöjnmgar. Den 
garanterade räntan - statens sub
ventionering till fl~rbostad~us -
ska försämras. Enligt upp~t ska 
hyran för en normal trea ga upp 
med ca 30 kr/månad. Till detta 
måste inan lägga effekten av de_n 
drastiska diskontohöjningen for 
ett par veckor sedan. .. . 

Det är tyvärr fullstandi_gt klart 
att regeringen försöker losa lan
dets ekonomiska kris genom att 

lägga extra bördor på de svagare 
i samhället. En marginalskatte
sänkning för de högavlönad~ -
minskat bostadsbidrag och hogre 
hyror för vanliga hyresgäster. 

Social nedrustning 
Man är också tvungen att konsta
tera att den borgerliga regeringens 
partibröder i Lund är inne på 
samma linje. Man ska spara ge
nom en social nedrustning. De se
naste bevisen på detta är Tekniska 
verkens hot om nya, kraftiga 
taxehöjningar för fjärrvärmen 
samt kommunstyrelsens beslut att 
låta hyresgästerna betala LKF
ABs sociala merkostnader. I det 
senare fallet har även socialde
mokraterna svikit hyresgästerna. 

Situationen med ständiga hy
reshöjningar kan inte accepteras. 
En fördelningspolitik som drabbar 
de sämst ställda i samhället är ett 
hån mot sådana honnörsord som 
"social bostadspolitik" och "väl
fårdssamhället" som regerings
medlemmar och kommunledning 
brukar använda.' 



Hård kritik av 
energiplanen 
»Det här är ju en plan för Teknis
ka Verken, inte för Lunds Kom 
mun.» »Snävt teknisk och helt o
politisk, skenbart helt opolitisk.» 
Detta är några åsikter om Lunds 
energiplan, tidigare presenterad i 
VB. För trots kommunens ivriga 
fårsök att undvika offentlighet 
och debatt kring planen, har det 
nu börjat uppstå en diskussion. 

Först på plan var faktiskt social
demokraterna. Den socialdemo
kratiska högskoleföreningen gick 
på ett offentligt möte 29/1 ut 
med hård kritik av förslaget till e
nergiplan. Man påpekade bristen 
på debatt kring förslaget, det 
mycket begränsade antalet remiss
instanser och svårigheten att över
huvud tal!;et få tal!; på ett exemplar 
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stämde senare både VPK och 
Folkkampanjen. VPK inbjöd 5/2 
aktivister från Folkkampanjen, 
miljörörelsen och andra intressera
de till ett öppet kommunmöte för 
att diskutera planen. Kritiken 
kom också mycket att handla om 
den utveckling mot alltmer cent
raliserad kontroll av energipro
duktionen , som planen kan ses 
som en del i. En viktig del i en al
ternativ plan måste därför vara att 
kommunen tar över kontrollen ö
ver energitillförseln från Sydkraft , 
och själv producerar egen el och 
värme. Mötets slutsats blev också 
att förslaget till energiplan inte 
duger som underlag för långtgå
ende beslut om Lunds energifram
tid. 

-f! 

~~:lJ!rn:.~ M~-~-~• l-&1k 
VPK i Lund anser att man i större utsträckning än vad som gjorts i plll
nen bör undersöka och utnyttja geotermisk och annan alternativ 
energi. 
av planen. Energifrågan ses i pla
nen endast ur Tekniska Verkens 
synvinkel. Att trafikplanering, bo
stadsplanering osv har mycket 
stor betydelse för energipolitiken 
uppmärksammas knappt i planen , 
menade socialdemokraterna. 

Dåliga värmeprognoser 
De kritiserade också skarpt energi
planens värmeprognoser, som bara 
bygger på teoretiska siffror, och 
inte tar hänsyn alls till den verkli
ga värmeförbrukningen under de 
senaste åren. Om man gör detta, 
och det hade socialdemokraterna 
gjort, så har vi betydligt längre tid 
på oss att utarbeta alternativ än 
fram till 1986, som planen gör 
gällande. 

Centraliserad kontroll? 
I denna övergripande kritik in-

Lokalt kraftvärmeverk 
På en punkt är VPK och den soci
aldemokratiska högskoleförening
en, som annars har mycket ge
mensamt i sin kritik, oense. Det 
kraftvärmeverk , som VPK vill 
bygga, anser socialdemokraterna 
tvärtom vara en stor felinveste
ring. . 

»Vi kan ju inte, som sossarna, 
räkna med att det stora elöver
skott som vi har ska bestå>>, säger 
Daniel Huledal i VPKs' energi
grupp. »Om 10 år ska Barsebäck 
vara nerlagt, menar vi, och till 
dess måste vi kunna producera e
gen el.» 

Överhuvud taget verkar det som 
om kärnkraftsfrågan helt har 
kommit bort i energiplanen och 
mycket av diskussionen kring den. 

Kamrat Mullvad 

Vi i VB-red tycker det skrivs för 
lite om naturen i vänsterkretsat. 
Den dialektiska materialismen är 
ju strängt taget en naturprodukt, 
liksom t ex Marx och Svante Nor
din. 

Men vi glömmer så lätt vårt 
ursprung, vi materialister. Kunde 
vi förena oss med blåmesar, talg
oxar och hornugglor blevo vi 
kanske oöyervinnerliga! 

Som nu detta med mullvadar
na på Kungsmarkens golfbana. 
Fastän dessa kamrater uppenbar
ligen inte är läskunniga så full
fölier de likväl vari e år VBs konse-

kventa antigolflinje. Det är san
nerligen vackert att skåda hur de 
med jämna mellanrum gräver upp 
präktiga jordhögar på de pedan
tiskt skötta gräsmattorna. Ett 
femstjärnigt utflyktsmål! . 

För övrigt rekommenderar vi 
besök i Lundagård. Några stora 
kastanjeträd och lindar har halve
rats. Så där kan du bryta kvistar 
till vasen. 

Och glöm inte att prenumerera 
på Natur och Samhälle, postgiro 
89 74 77-6 , 25 kr/år. 

~~ 
~-

Det var ont om utrymme i 
studiecirkelrum nr 2 lördagen 
den 24/ l på stadsbiblioteket 
kl 15, både med tanke på 
sittplatser och plats för böc
ker från Bokcafet. Förening
en solidaritet med Vietnam 
hade dukat upp banankola, 
sesamgodis, te osv, Lunds 
fredskommitte - arrangören 
-hade lagt upp broschyrer. 

Bokcafet hade inte så mycket att 
erbjuda - de flesta s k fred sböc
ker är slut på förlagen - men 
Månadsbulletinen om kulor och 
krut redovisar desto mer litte
ratur i ämnet. 

Lasse Johansson . f.d. KU
ordförande, nu asfaltläggare och 
medlem i förbundsstyrelsen för 
Svenska Fredskommitten, var in
ledare. Och medan folk fortfa
rande strömmade in började han 
tala om Det militärindustriella 
komplexet - ett hot mot freden. 
Han gjorde en lägesbeskrivning, 
visade hur olika beslut, konferen
ser, avtal leder rustningarna värl
den över ständigt uppåt, uppåt. 
Han tog fram siffror och visade 
hur vapenindustrin gjorde och 
gör enorma summor pengar, hur 
invävda i varandras bankmonopol, 
politiska och militära organisatio
ner är, hur många underleverantö
rer vapenindustrin har , hur många 
anställda osv. För närmare och 
vidare studier kan man gå till 
SIPRI :s rapporter. 
Stopp för ·vapenexport 
Som den anti-imperialistiska 
rörelse som Fredskommitten är 
var det naturligt för Lasse J . att 
ta USA och BRD som farliga mak
ter. Självfallet ska man se till inne
hållet, till kvaliteten när man re
sonerar om vapenindustri; till 

Hej! 
Ni kanske har lust att tota ihop en 
sportartikel angående VPK Lunds 
IFs handbollslag. Vi ställde alltså 
upp med ett handbollslag i Lugis 
motionsturnering i höstas. Trots 
att ingen av oss hade spelat till
sammans, lyckades vi komma tvåa 
i vår serie, och blev nu inför vå
rens serie rankade som nia av de 
lag som ställde upp i hö stas. I 
cupspelet hade vi oturen att 
stöta på seriesegrarna i div l redan 
i vår första match, och blev 
följaktligen utslagna. Dock får 
man nog säga att det var en he
dersam förlust (15-10), då detta 
lag bl a innehöll en allsvensk spe
lare, samt dessutom några andra 
som sysslar med idrott daglig
dags. 

Karins krönika 

rättfärdiga och orättfärdiga krig, 
- till vilka rörelser Sovjets vapen 
går, USA :s och Sveriges. Sveriges 
vapenexport kräver vi stopp för! 

Även om ens pacifistiska bak
grund gör sig starkt påmind måste 
man ju inse att befrielserörelserna 
måste ha vapen. Utsugaren lär inte 
lämna fältet frivilligt. Men kan 
man ändå in te vara pacifist i Sve
rige? Är in te talet om civilförsvar 
bedrägeri? En utopi? Jag menar, 
när vår fiende är en kryssnings
robot? De här åsikterna gör att 
man står med ett ben i Freds
kommitten och med det andra i 
Svenska Freds- och skiljedoms
föreningen! 

Sunsk•frcds-ochSkiljedomsfinRiiCtn 

Sverige kan börja 
I stället för att ställa frågan på 
det här sättet bör vi emellertid ta 
fasta på det vi kan ta upp tillsam
mans och som leder till samlad 
aktivitet och det är t.ex. kravet på 
ett kärnvapenfritt Norden, ned
rustning under parollen "Sverige 
kan börja". Lasse J. visade med 
all tydlighet hur Norden nu med 
bl.a. förhandslagringen i Norge 
har blivit ett högaktuellt område, 
som genast kommer att dras in i 
händelseförloppet vid krigsfara/ 
krig. 

Detta kan vi inte bara konsta
tera och sedan sitta kvar i fåtöjen, 
eller hur? Vi måste nu, som vi 
gjort förr i historien, visa hur vi, 
folket, vill ha det. Vill vi att Gene
ral Electric, Krupp och Bofors 
återigen ska tjäna miljarder på en 
ökande rustning och en ökande 
spänning i världen? Nå, då så, gå 
då ut och tala om det, annars 
kan ju folk tro att du är nöjd med 
utvecklingen! 

Karin Lentz 

Våra relativa framgångar har, 
som det bör, baserats på en god 
kollektiv anda och av jämlikhet 
inom laget. Det som avgjort de 
mer jämna matcherna, har varit 
ett fränt med disciplinerat och 
schysst försvarsspel. 
· Serien startar nu igen den 
11.2 (onsdag) , och då det är 
samma speldag som i höstas, 
hoppas vi kunna behålla samma 
spelare som utgjorde stommen i 
laget under hösten. Målet for 
vårsäsongen är naturligtvis att 
vinna serien! 

Kamratliga hälsningar 
Anders Bergenfelz (lal!;!edare) 
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ljugarbänken 
"Det är inget brott att göra revo
lution", säger Maos änka. Va~ 
tycker kommunal- och opposi
tionsråden: 

Nej , inte om det rör sig om en 
kontrarevolution och om icke 
allt för mycket blod spills. 

Sverker Oredsson (fp) 

Det beror på. Den industriella 
rPvolu tionen är ju t ex fullt ac
ceptabel. 

Nils Arne Andersson (c) 

Glesbygdsuppror har jag ingen
ting emot. Det kan efter de se
naste räntehöjningarna bli ak
tuellt igen. 

Birger Rehn (s) 

Vi gamla lundabor vill nog hålla 
oss lugna, men de som är födda i 
de yttre kommundelarna är inte 
.ott lita på. Se bara på Nils Arnes 
separationssträvanden. 

Ingegärd Göransson (s) 

Utomlands ja, i El Salvador 
t ex, men inte här hemma. 

Fristående 
Klartext 
Förbundet Kommunists or
gan Arbetarkamp har lagts 
ner. Istället kommer nu varje 
fredag ut tidningen Klartext. 
Klartext ägs av FK, men re
daktionen arbetar som ett 
från organisationen FK fri
stående kollektiv med egna 
ideer om tidningens innehåll. 

Klartexts redaktion vill skapa ett 
forum för en förutsättningslös 
debatt kring vänsterns i vid me
ning uppgifter. Inga partipolitiska 
bindningar skapar några heliga 
kor, utan diskussion om förhål
landet mellan miljö- och arbetar
rörelse, arbetarkooperativ, den 
nya tekniken, den svenska väns
terns verkliga läge, demokrati och 
socialism etc kan debatteras fritt 
och med vilja till enhet i SAF
offensivens Sverige. Under våren 
kommer en artikelserie om den 
offentliga sektorn säkert att leda 
till en intressant diskussion. 

Lokalt diskussionsforum 
Lokalt skulle vi kring Klartext 
vilja skapa ett diskussionsforum 
där alla , inom och utom väns
terns organisationer, ges chans att 
arbeta politiskt utifrån sina egna 
förutsättningar. Vi skulle t ex 
kunna sprida tidningen, ta initia
tiv till breda seminarier kring för 
hela vänstern viktiga frågor, lokalt 
och nationellt. Vi vill vara upp
riktiga, och vi hoppas och tror på 
en öppen attityd från VPK. Tyc
ker du att ett sådant politiskt 
arbete skulle passa dig kan du väl 
skriva till Klartext, Box 918 , 
220 09 Lund 9 . 

Vill du ha ett ex av Klartext 
finns det senaste numret gratis 
på Bokcafet. Observera att pre
numeration, pg 53 55 664 , kostar 
fram till 28/2 40 spänn för 26 nr. 

Johan E 
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Du som inte prenumererar, gör så. Använd nedanstående 
portofria talong, eller medföljande inbetalningskort. 

-----------1 Ja, jag vill prenumerera på l 
l Veckobladet, enligt nedan. Frankeras ej l 

;Jag betalar när inbetalnings- Veckobladet 
. kortet kommer. betalar portot 

1 1: O Helår 50:-

11. O Halvår 25 :- l 
O Provprenumeration 2 mån 10:- VEf:KOBLUUl1' 

l Sänd Veckobladet till 

l r Namn ........... ......................... .. ..... . 

l Adress .................. ........ ................ . 

l Postadress ......................... ......... .. . -----
Svarsförsändelse l 
Kontonummer 12053021 l 
221 10 LUND l -----

,. ...... ELLER GE BORT DEN I FÖDELSEDAGSPRESENT 

Har ni tänkt på att VB är en alldeles utomordentlig födelse
dagspresent, eller som gåva över huvud taget. Fyll bara i 
namnet i talongen till den du vill ge en prenumeration. Skicka 
in den , sen ordnar vi resten . 

...........•.........•••...••.......•••......•...........••• 

. . . . . 00 ~ 
Marxism och utopi 

Sammanhanget mellan marxis
men som vetenskap och som syf
tande till befrielse. Kritiken av 
utopisterna kontra iden om »fri
hetens rike», Ernst Blochs be
grepp »konkret utopi>>. N~dvän
digheten och begränsningar av 
visionärt tänkande i politisk prax
is. 
Litteratur: F., Engels, Socialis
mens utveckling från utopi till 
vetens~ap. 

Den mer intresserade och bätt
re filosofiskt bildade rekommen
deras försöka läsa följande korta 
men svåra t~xter, vilka s.a.s.ut
gör rötterna till f<iredr~get .<det: 
ta kommer dock att rora s1g pa 
en betydligt lättfattligare niva): 
Ernst Bloch, Marxismus und .kon
krete Antizipation, i Das Prin
zip Hoffnung s. 723-729( finns 
i preliminär dansk översättning 
i Sociala utopier - konkreta 
utopier idag, Arbejdspapirer fra 
NStf m: 3 .?.979}. - . . -----
Walter Benjamm, Hlstoneflloso
fiska teser, i Bild och dialektik 
s. 177-188. 

MARXIM: Smålands fredagsdans
er kl 22- 02, Kastanjeg 7, 13/2 
Big Mama. 
VPK l F: Träning pA Lerbäcks
skolan IÖ 14/2 1<1 16. 
VPKs SÅNGGRUPP: Möte sö 
15/2 hos Finn kl 17.30(obs! 
tiden) . 
KAMPUCHEAMÖTE: Lö 14/2 
kl 15.00, Stadsbibl, stc 4. Tal 
av Prom Jeng. Arr.: Lunds Freds
kommitte och solidaritet med 
Vietnam. . -

POLEN IGAR, IDAG, IMORGON· 
Tal av Sten Thelander. Möte' ' 
ti 17/2 'kl 19, Stadsbibl,stc 1. 
TAGET TILL TOMELILLA 
avgllr lö 14/2 kl 9.15. 
BRUKSTEATERN: se första 
sidan . 
EN LOVSANG TILL BEFRI
E LSE N: se först,a sidan. 

REDAKTIONUTSKOTT: 
Eva Almqvist, Olle Tel&man, 
Finn Hagberg, 
T r :knare : Ingrid Stenlund. 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NR 7: Jan Hinderson tel 12 
71 26. 
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