
MARXISTERNA TYCKSVARA DE ENDA SOM FÖRSVARAR DE ANDLIGA VÄRDENA (Svante Nordin) 

VEf~IlftBJ .. AI)I~'I, 9 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1981 

Fredagen den 6 mars 

NY HYRESSMALL! 
Endast tre månader efter en 
rekordstor hyreshöjning kom
mer ytterligare en smäll för 
Ityresgästerna hos LKFAB . 
Hyran ska upp med ca 35 kr/ 
månad för en normal trea , 
skriver i ett pressmeddelande 
hyresgästföreningens lundaav
delning och fortsätter: 
Den här gången är det tekniska 
verken som har höjt fjärrvärme
taxan. Bakom en skenbar objek
tivitet (»oljepriserna har ju ökat») 
ligger politiska bes! u t. Den borger
liga majoriteten i styrelsen för 
tekniska verken beslutade att höja 
taxan i stället för att ta från den 
rekordstora likviditeten. Man för
utsätter att abonnenternas ränte
pengar ska fortsätta att strömma 
över till kommunkassan i stäilet 
för att hålla taxorna oförändrade. 

I den rådande situationen är 
det nödvändigt med ett kraftfullt 
agerande från hyresgästernas or
ganisation. Ett tryck borde sättas 
mot LKF AB för att tvinga fram 
den nödvändiga förändringen i 
kommunens attityd mot hyres
gästerna. 

Det är ytterst beklagligt att 
hyresgästföreningens ledning i 
Malmö beslutar sig för att än en 
gång utan protest skriva under ett 
hyreshöjningsavtaL Och den här 
gången har de den utomordent
ligt dåliga smaken att inte ens in
formera förhandlingsrådet - det 
organ som är demokratiskt valt 
att granska förhandlingsarbetet. 

Det finns mycket som kan sä
gas om dessa senaste förhandling
ar - kallelse skickas ut med en 
veckodags varsel, förhandlingsle
daren håller sig oanträffbar fram 
till förhandlingarna, förhandlare 
plockas uppifrån mm. Allvarligast 
är ändå vägran att bordlägga för
handlingarna för att låta förhand
lingsrådet yttra sig över LKF AB s 
bud . Förhandlingsledaren hade 
tydligen redan fattat beslut att gå 
med på hyreshöjningarna utan 
protest och ville därför undvika 
att höra vad medlemmarna hade 
att säp;a omsaken! 

P-hus vid Parentesen?! 
F ör dig som bor i närheten av 

Parantesen och östertu Il kan vi 
tala om att stadsplaneförslag om 
dina kvarter är utställda just nu. 
Det betyder att man kan gå och 
titta på planerna på stadsarkitekt
k-ontoret pä Byggmästaregatan 4 
varje vardag mellan kl 11 - 12 och 
ge synpunkter fram till den 16 
mars. 

Den ena planen omfattar kvar
teret Bagaren söder om Skolga
tan och föreslär ocksll ett parke
ringshus i tre väningar där Shell
macken nu ligger. Det är tänkt 
att rymma 400 bil platser!!! 

Den andra planen omfattar kvar
teret Östertu Il söder om Märtens
gatan och där föresläs bl a nybe
byggelse i sydöstra hörnet mot 
Skolgatan och Spyken. 

MARS 

8 mars' historia böJjade redan 
1857. Då demonstrerade bekläd
nad sarbeterskor i New York för 
högre lön, kortare arbetsdag och 
lika ställning på arbetsmarknaden. 
50 år senare, 1910, tog Clara Zet
kin upp iden med en speciell de
monstrationsdag. En sådan har se
dan dess firat s i mars, men på oli
ka dagar. 

8 mars gjordes till kvinnodag på 
den Internationella Kvinnliga 
Kommunistkonferensen i Moskva 
1922, men firandet tog inte fart 
förrän den nya kvinnorörelsen i 
USA och Europa tog upp traditio
nen. Inte heller i Sverige blev da
gen särskilt uppmärksammad förr
än 1972, då Grupp 8 bildades. 

Programmet för den 8 mars i 
Lund: 

Demonstration; samling 1400 
stortorget, avgång 1430. 

Fest i Folkets Park 1600 med 
loppmarknad , servering och un
derhållning. 

Paroller i år: 
l. Kvinnokamp för arbete. 
2. Kvinnokamp för fred. 
3. Ingen kvinnokamp utan klass

kamp , ingen klasskamp utan 
kvinnokamp. 

4. Kvinnokamp för internationell 
solidaritet. 

STOPPA SKJUTBANAN! 
När kommunfullmäktige i novem
ber beslöt att anslå 690 000 kr till 
en korthållsskjutbana vid St Hans 
backar var vpk enda partiet som 
rö stade mot. De slutliga kostna
derna beräknas till närmare en 
miljon. 

Nu har det emellertid startats 
en namninsamling mot skjutbanan 
av Internationella Kvinnoförbun
det för Fred & Frihets lundakrets, 
Lunds FN-förening och Svenska 
Freds. Man säger: >Ni anser att i 
tider då politiker på alla nivåer sä
ger sig vilja spara vore det en 
djupt olycklig prioritering att låta 
en skjutbana ga före t ex barnom
sorg och andra vikti~a sociala sats
ningar. Vi tar ocksa avstånd från 
planerna att satsa ytterligare 6 
miljoner på en gevärsskjutbana, 
som enligt kommunens s-årsbud
get skall böij a byggas 19 84 .» 

Listor finns utlagda t ex på 
Bokcafet och kan annars rekvire
ras från Ulla Säther, Trastvägen 
21, 222 31 Lund . 

7 :e årg. 
Lösnummerpris 1 kr 

»Rätten till arbete får vi ej till 
skänks, den måste vi ta» sjöng 
Kvinnocentrums sånggrupp i 
onsdags kväll i Folkets Hu s. 
Där var det möte inför Inter
nationella Kvinnodagen den 8 
mars. Tillsammans med de för
samlade kvinnorna och de någ
ra männen sjöng gruppen »Där
för behövs nu elden åter, där
för tänder vi den igeiD> och så 
gick Ruth Bohman fram och 
böJjade tala. 

Hon lät ganska försynt men 
hon hade något att säga. Det 
har inte skrivits någon kvinno
historia och fo rskning inom om
rådet har kommit igång först 
på senare år . Evelyn Reeds 
bok »Kvinnans utveckling» ut
gick Ruth från när hon berät
tade att modersinstinkten var 
den första socialt sammanhål
lande kraften. Samhällena vila
de på samarbete och samhälls
funktionen fanns i modersgrup
pen. Männen var besökare. Kvin
norna lärde män samarbeta och 
övervinna kannibalismen. Kvin
norna isolerade sig när de föd
de barn. De hade kontroll över 
sin egen sexualitet. 

Så växte en ny typ av arbets
delning fram . Männen tog på sig 
ansvaret att skydda kvinnornas 
funktioner och så böJjade offer
kulter, ceremonier och riter , ett 
s.k. symboliskt arbete. Dessa 
männens olika grupperingar bygg
de upp ett patriarkaliskt sam
hällssystem. Så utvecklades hie
rarkin där magikerna var före
gångare till prästkaste.n varifrån 
de första vetenskapsmannen (ast-

rologer och matematiker) kom. 
Nu utesluts alltså kvinnorna och 
de flesta männen (livegna jord
brukare) från intellektuellt ar
bete. Kvinnorna blir redskap 
för männens fortplantning. Så 
långt Evelyn Reed. 

Då celibatet infördes genom 
munkar och präster blev pros
titution ett yrke. Några kvin
nor blev nunnor, mest från 
överklassen men många kvinnor 
kunde ej leva på det enda god
kända sättet, alltså som gifta. 
Men gå och bikta sig fö r präs
ten skulle de. Väggen i bikt
stolen blev nödvändig för att 
förhindra våldtäkter. 

Det var också kyrkan som 
skötte utrotningen av barnmors
kor och läkekvinnor. De kalla
des för häxor. Egentligen hade 
de gott rykte men eftersom 
sjukdom var Guds verk skulle 
kontrollen vara religiös. 

Ruth fortsatte berätta om 
kvinnans roll fram till striden 
för förenings- och rösträtt och 
slutade med ett citat från en 
facklig kurs 1958 med anledning 
av att män skulle sköta halva 
hemmeb>Jag vet inte hur man 
sköter ett halvt barn». Förhopp
ningsvis har vi hunnit längre 
idag! ? 

Så kom Karin Lentz fram 
och läste några egna dikter. 
Hon fick spontant bifall för 
sina ord »en kvinna har dåligt 
samvete för att hon har dåligt 
samvete.» Ändå är det en käns
lig och förnuftig reaktion på 
synnerligen dåliga förhållanden. 

••·····•·················•••••••·•···••··•···········• 
Till den 8 mars 
De har gått före oss Och visat vä$en K~innor! alla länder 
De flesta förblev okända Men manga kanner VI 

som rätt förde kampen 
Maria Louise Elsa Kristina Ellen Rosa Katharina 
Kata Clara Alexandra och många till 
De böJjade De fortsatte Den tunga besvärliga vandringen 
trötta många gånger men utan att förtrötta s 
De gick på stigar som ibland blev smalare . 
ibland på breda plana ytor ibland hade de motvmd 
ibland dock kraftig medvind 
Olika ideer hade de om medlen Målet var för dem alla detsamma 
Slut på förtryck på utsugning på förnedring 
För egenvärde för rättigheter för ansvar för känslor 
för jämställdhet för se>lidaritet 

De förde upprorsfanan vidare genom kvinnokalllpen. • 
De visste att genom kvinnokampen segrar den ratta sidan en dag 
Endast med kvinnorna bygger vi socialismen 
Den 8 mars den internationella solidaritetens dag 
1917 bröt revolutionen ut denna dag 
Petersburgs arbetarkvinnor böJjade 
De höjde upprorsfanan Den röda fanan 
Mot tsaren och hans hantlangare 
Andra har följt dem i spåren Cuba Vietnam Korea Kina Angola 
och andra kommer att sluta upp 
Kvinnornas revolutionära kraft växer 

Kamrater Systrar Socialister 
1981 den 8 mars 
Det är dags att höja fanan det är dags att sluta leden 
Det är dags att ge varandra handen det är dags att skärpa kampen 
det är dags att ställa kraven det är dags att föra kampen 
vidare och_framåt Ur » .. . få dem på fall» 
Genom kvmnokampen! Karin Lentz 

···········································--·-------
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FREDSKAMPEN~ 
Det är alltid glädjande när de sto
ra politiska frågorna ibland rör 
om i den lundensiska idyllen. Så 
var fallet när några aktivister från 
höstdemonstrationen »Fackeltåg 
mot kärnvapen» den 25 februari 
kallade samman till ett fredsmöte 
i bibliotekets hörsal. Syftet med 
mötet var bl a att skapa rörelse 
kring det krav på ett kärnvapen
fritt Europa, som det ärevördiga 
Bertrand Russell Peace Founda
tion tagit initiativ till . Denna kam
panj är tänkt ska kulminera den 
29 mars, då olika former av de
monstrationer ska äga rum i hela 
Europa. 

Initiativtagarna har inga planer 
på att skapa en ny fredsorganisa
tion eller ersätta de gamla, som 
tvärtom inbjuds att delta på den 
plattform , som de aktiva så små
ningom bestämmer sig för. Man 
vill helt enkelt ha aktivitet kring , 
som man tycker, självklara krav 
och därför försöker man undvika 
invecklade organisationsdiskus
sioner. Visst fanns det enstaka kri
tiska röster i den fulltaliga försam
!ingen, men de flesta verkade an
gelägna att omedelbart få delta i 
ett utåtriktat arbete för freden. 

Supermakterna har inte lyc
kats bryta upprustningsspiralen el
ler förhindra politisk obalans i oli
ka delar av världen och därför be
hövs en tredje kraft som kan sätta 
in en kil mellan de två blocken -
en kraft som inte är låst i östs och 
västs redan färdiga analyser. Mö
tet i Lund är ett exempel på hur 
sådana opinioner kan formeras. 

I vpk har vi kanske alltför 
länge stirrat oss blinda på den väp
nade kampen, trots att vi princi
piellt , och framför allt praktiskt , 
är för fredlig samlevnad och »re
formistiska» lösningar. Och inom 
arbetarrörelsen i övrigt har ju den 
ursprungliga antimilitaristiska lin
jen överflyglats av rustningsivrar
na inom den socialdemokratiska 
partitoppen. 

Varför skramlar vi genast med 
bössan så fort de förtryckta tar 
till vapen (vi tänker här inte på 
den nationella befrielsekampen) 
med allt vad det innebär av fru k
tansvärt lidande och risk för 
kontrarevolution , medan de som 
företräder en fredlig masskamps
linje inte lika lätt får vårt stöd? 
Fascismens störtande i Grekland , 
Spanien och Portugal visar ändå 
att det finns andra vägar att gå. 

Och varför rynkar vi på näsan 
vid ordet pacifism som om det 
vore helt orimligt att vägra bära 
vapen i en situation då värdidens 
undergång kan vara en fråga om 
minuter? Därmed inte sagt att pa
cifism skulle vara den enda eller 
bästa lösningen på krigets prob
lem. 

Det är dags att ganska förut
sättningslöst ta itu med fredskam
pen, och varför inte då hänga på 
den kampanj som nu sätter igång 
i Lund? 

%;Från ett tradigt standardmöte ~ 
Det kan se ut som en motsättning 
mellan teorin och praktiken för 
VPK. Brukar inte kommunister 
predika att »den verkliga makten 
ligger inte i parlamentet> och att 
den u tomparlamentariska kampen 
därmed är viktigare än t ex kubb
ningen i kommunfullmäktige? Jo. 
Men hur var det i förra veckan? 
·Först hade man en massa besvär 
med att ordna kaffe till de törs
tande åhörarrnassarna som nob
bas vid de förtroendevaldas ut
skänkningsdisk. Sen fick ett litet 
aktivistgäng jobba en stor del av 
natten med att författa, skriva 
rent och stencilera ett flygblad, 
som av nya aktivister spreds till 
tusentals lundabor på väg till 
jobbet. Allt detta besvär för att 
informera om att det varit ett 
rätt tradigt standardm;;y·· te. . ..... 

l • .. 

En annan av kommunisternas 
teser handlar om den borgerliga 
tryckfriheten. På papperet kan 
vem som helst starta en tidning , 
säger man , men i praktiken är det 
en mycket liten grupp, monopol
kapitalet och närmast närstående, 
som har möjlighet till det. Ha, ro
par då den som fö.ljt VBs ut: 
veckling och expanswn. Ska m 
bevisa den borgerliga demokratin 
genom att ändå starta en tidning? 

Nu tror jag det finns ett sätt 
att visa att teorin och praktiken 
passar ihop. Men det spar jag till 
en annan gång. 

Smitarna 
Huruvida borgarna tror på den 

orgerliga demokratin är osäkert. 
f fullmäktige lutade det på slutet 
åt att tillställningen skulle få av-

brytas eftersom så mänga borger
liga ledamöter helt enkelt smet 
iväg. Av åtta centerpartister fanns 
två kvar. (»De andra skulle väl 
hem till kvällsmjölkningen», hoj
tar min kollega Grr vid skrivma
skinen härintill , men till så simp
la argument förfaller vi inte i den 
här spalten .) Av moderaterna hade 
sex stuckit. 

;~ 
Men kanske visade smitarna 

bara en realistisk inställning till 
det parlamentariska. Kvar på dag
ordningen fanns t ex frågan om 
åtgärder för att slå vakt om sys
selsättningen i Lund. Peter Nils
son (vpk) visade på ihåligheten i 
Sverker Oredssons tal om de »go
da och stabila företagen i Lund. 
De flesta storindustrierna ägs av 
multinationella företag som inte 
bryr sig ett vitten om Lund. Pe
ter kan berätta om åtskilliga kör
ningar från Alfa-Laval med !ego
gods, även sådant för montering, 
ett jobb som tidigare alltid sköt
tes här. Varför förlägger inte Alfa
Laval sin naturliga expansion till 

''"hä''~ 

Men nån debatt blev det ju 
inte. De teg i sina bänkar, både 
O redsson (fp) och hans partikol
lega, Alfa-direktören Arne Annmo. 
Kanske trodde de sig veta att 
kommunfullmäktige i Lund inte 
har något att säga till om när det 
gäller industrisysselsättningen. 

Skjutbanan 
En borgare som gick tidigt från 
mötet var Gertrud Anljung (fp), 
fast hon är ju bara suppleant. Hon 
gick sen hon spridit några namn
listor mot den nya skjutbanan. 
Hon dyker nog snart upp hos 
Gahrton, förmodades det på 
pressläktaren. 

Det är en bra aktion och jag 
hoppas att alla VBs läsare skriver 
på listorna och gärna sprider dem 
vidare. Det fåtal som har betänk
ligheter i sakfrågan kan ju trösta 
sig med att man bidrar till borger
lighetens splittring. 

Eller till det Etablerade Makt
blockets splittring, fcir socialde
mokraterna är ju också officiellt 
för skjutbanan. Det gäller att hål
la det gamla löftet till skyttarna, 
menar man. Jo , somliga löften är 

det viktigt att hålla - socialdemo
kraterna vill ju också hålla löftet 
till Tempo att bygga p-hus, trots 
att Tempo tydligen inte längre 
vill hålla löftet att bygga u t i 
Lund. Det tjugo år gamla löftet 
om campingplats är det tydligen 
heller inte så noga med. 

Inte heller med löftet om 
kommunala anslagstavlor. Just nu 
kan vi se hur nya »herrtidningen» 
Stopp reklamerar på de kommun
ägda affischpelarna. Det vore värt 

'" '''" •ktioo. . (1" 
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DEN NY A DAGHEMSKÖN 
Ett nytt kösystem ska införas 
för platser inom barnomsorg
en i Lunds kommun. En en
kät går i dagarna ut till alla 
föräldrar med barn i förskole
åldern. Vad innebär det nya 
kösystemet? VB har tittat 
närmare på det. 

Kön kommer att läggas på 
data. På det sättet hoppas man få 
ner den tid det tar tills en ledig 
plats blir tilsatt. Turordningen i 
kön kommer att ändras. I den 
nya kön köar barnen efter födel
sedagum. Det spelar ingen roll när 
man anmälde sig till kön - man 
behöver alltså inte längre rusa di
rekt från BB till Socialförvalt
ningen. I stället fungerar tilldel
ningen av platser så att om det 
blir en ledig plats för t.ex. en 3-
åring, så går erbjudandet om plat
sen till den äldsta 3-åringen i 
kön. ("Definition av 3åring: 2,5 
- 3,5 år"). Detta innebär också 
att barn som fcids i s! u te t av 
året inte längre missgynnas. 

Områdesindelning 
Kön till barnomsorgen kommer 
också att områdesindelas. Lunds 
tätort delas in i åtta distrikt. De 
fyra större tätorterna i de östra 

kommundelarna bildar också var
sitt distrikt. I ansökningsblanket
ten får man fylla i i vilket om
råde man önskar plats, och om 
man också kan tänka sig place
ring i andra områden. 

VB frågar bitr. socialchef Ka
rin Sandberg: 

- Kommer det här att leda till 
skillnader i kötid mellan olika bo
stadsområden? 
KS: - Det är ju så redan. Men det 
är svårt att greppa det idag. l och 
med den här enkäten och omlägg
ningen på data får vi en bättre 
bild av behovet i de olika bostads
omriidena. Vi kommer att kunna 
säga till en förälder på t .ex. Östra 
Tom där det är ont om platser att 
"ungefär sii här lång är kö tiden på 
Ö Torn, men om du kan accpetera 
en plats pii Linera ocksii sii mins
kar kötiden sii och så mycket". 
VB: - Kommer utbyggnaden att 
styras till de områden där det är 
störst platsbrist? 
KS: - Ja, vi kommer att försöka 
rikta utbyggnaden. Nu fiir vi ju en 
bättre bild av behovet i olika om
riiden. 

30-timmarsregeln 
En annan nyhet med det nya 
kösystemet är 30-timmarsregeln. 

Tidigare måste föräldrarna arbeta 
minst 20 timmar/vecka för att de
ras barn skulle komma i fråga för 
daghemsplats. Nu skärps kraven 
på arbetstid till 30 timmar. Hos 
dagbarnvårdare finns det däremot 
halvtidsplatser. Förslaget får ses 
som ett fcirsök att styra över 
efterfrågan på platser från daghem 
till dagmammor (som är billigare 
för kommunen). Både VPK och 
socialdemokraterna var kritiska 
till att man införde 30-timmars
regeln utan att man först utredde 
konsekvenserna av den. 

VB frågade Karin Sandberg: 
- Har du någon uppfattning 

om hur många som i kön som idag 
arbetar 20 timmar men inte 
30 och som alltså drabbas av 30-
timmarsregeln? 

-Nej, det framgår inte av den 
statistik vi har. 
VB: - Det står i informationen 
om kösystemet a:tt föräldrar som 
redan har barn på daghem inte 
berörs. Hur är det med dem som 
jobbar mindre än 30 timmar, har 
ett barn på daghem och vill ha in 
syskonet. 

- Syskonförturer berörs inte. 
Detta gäller enbart nya föräldrar. 

Det nya systemet beräkna! 
vara igång efter påsk. 



FILOSOFISPECIAL: l 
Filosofiska tisdagskvällar Agnes Heller l de flesta kommuner i Sveri

ge erbjuds medborgarna blott 
torftiga fritidssysselsättning
ar. Annorlunda är det i Lund 
som ju har ett rikt utbud av 
begivenheter. 

Den ungerska filosofen Agnes 
Heller var på sociologiska insti
tutionen och föreläste för en 
tid sedan, en liten, medelålders 
dam med pigga pepparkaksögon 
och rapp tunga. 

Agnes talade om Marx' produk
tions- och arbetsbegrepp. Inget
dera av begreppen är tillräckliga 
för en marxistisk filosofi som rör 
det som marxister alltför länge 
försummat, utarbetandet av en 
marxistisk etik- och behovsteori. 
En tredje begreppsstruktur måste 
till, objektiveringsbegreppet. .. 

Hennes erfarenheter från Ost
europa förklarar sökandet efter 
en »socialistisk etik», vilket vi 
kamrater i Väst ofta sett som 
småborgerligt. Efter 1956 gick 
hon ed på att alltid lita på för
nuftet och en gång för alla kas
ta bort den blinda tron . Hennes 
brygga mellan förnuftet och »So
cialistiska>> verklighet hon såg om
kring sig blev just utformandet av 
behovsteori och etik. 

Radikala behov 
I motsats till Marx ser inte Ag

nes produktivkrafternas utveck
ling som det avgörande. De kan 
förändra den sociala strukturen 
men inte nödvändigtvis mot so
cialism . Till det behövs de radika
la behoven. Ett radikalt behov är 
som sådant en kritik av den värld 
som skapar radikala behov, men 

När spårhunden nosar sig bakåt i 
tiden efter Louis Althussers bild
ningsgång kommer han förr eller 
senare på dennes sammanträffan
de med lingvisten Roman Jakob
son i New Y ork under andra 
världskriget. Det är från detta mö
te, som språkvetenskapens »binära 
oppositioner» och »distinktiva 
drag» finner sin väg in i någonting, 

,,_ 
Ernst B/och 

som ligger åtminstone i utkanter
na av filosofin. Alltså ett fall av 
korsbefruktning mellan analytisk 
och hermeneutisk metod . Men 
resultatet känns egendomligt sta
tiskt, trots de vetenskapliga för-
9änster, som strukturalisterna kan 
aberopa sig på. Mina betänklighe
ter omfattar också moderna efter
följare som Rene Girard : hela 
hans tänkande blir som en binär 
vippa, en möjlighet låst i spän-

inte kan tillfredsställa dem. Det 
radikala behovets funktion är 
att värdera världen negativt och 
positivt i termer av att överskri
da det givna. Därmed får vi möj
lighet att skapa ett samhälle i 
vilket dessa behov kan tillfreds
ställas. Våra behov uppstår i var
dagslivet. Hennes funderingar 
kring detta är publicerad i den 
tjocka volymen »Das Alltagsle
bem>. 

Etiska normer 
Agnes Heller tillhör Budapest

skolan. Denna har genom sin so
cialistiska kritik av den reellt 
existerande socialismen fungerat 
som viktig förnyare av den orto
doxa marxismen. Budapestsko
lans teoretiska arbeten har också 
utgjort en länk mellan denna och 
de nya alternativrörelserna. Socia
lismen är för Agnes Heller bl a ett 
förkroppsligat tillstånd av speci
fika behov och handlingar. Utar
betandet av en ny behovsstruk
tur kräver närvaron av etiska nor
mer. Om vi bedömmer våra alter
nativ en bart utifrån vad som är 
politiskt viktigt, då kan vi rättfär
diga även de handlingar som är 
moraliskt tvivelaktiga. Politisk 
nytta utan etiskt innehåll gör 
det alltför lätt för förtrycket. 

Sa Agnes och log med sina 
pepparkaksögon. 

Victoria Höög 

Jag tänker då inte i första hand på 
Widerbergs knake, Botanicums ra
ra örter eller den blomstrande 
handbollskulturen utan snarare på 
t ex möjligheterna för även lek
män att skola sig i filosofi. 

Filosofiska föreläsningar 
Sanningen är att en man vid 
namn Arno Werner sedan många 
terminer ordnat filosofiföreläs
ningar på tisdagskvällarna i Lun
dagårdshuset. De är öppna för alla 
och avgiftsfria, ja om du behagar 
infinna dig erhåller du t o m en 
gratisbok av nämnde Arno . Och 
möter du honom sedan på stan 
kan du alltid räkna med ett vän
ligt, igenkännande, kontinental
filosofiskt leende. 

Arnos utländska härstamning 
gör att han ser svensk filo sofi ur 
ett mer europeiskt perspektiv och 
med rätta tycker att det finns 
mycket tänkande i världen bort
om Fyris och Höj e åar. 

Vårterminens tema är »Filo
sofin , kulturen och staten» och 
börjar som sig bör med de gamla 
grekerna. 

Hans Regneli föreläser 
Häromdagen var den blide filoso
fen Hans Regneli gästföreläsare. 
Han ägnade sig m est ä t att berätta 
om Aristoteles och Cicero. 

Korsbefruktning 
ningsfältet mellan två poler (läs 
ändå Anders Olssons »Kung Lean>
analys i senaste numret av KRlS 
- men fundera över dess brister!) 

Ernst Bloch 
Jag tänker över detta i samband 
med en diskussion om Ernst 
Blochs filosofi. Bloch har väl inte 
sysslat med strukturalismen (som 
för honom nog skulle representera 
en form av »försakli~ande») , men 
han har ju ägnat sig at fenomeno
logerna Husserl och Heidegger 
med så mycket större intensitet. 
Också i det lägret upplever jag en 
påtagligt statisk karaktär, som gör 
hela det filosofiska systemet på 
något sätt otillräckligt, inadekvat. 
Bloch själv citerar på ett ställe en 
passage från Heidegger, där denne 
framställer önskningarna som en 
del av det onådda och ouppnåeli
ga varat, som bara leder till blind
het för de faktiska möjligheterna. 
De blir så en »existentiell modifi
kation» av det kloka självutveck
landet, som när det dukar under, 
hänger sig åt ett hejdlöst, orealis
tiskt önskande. Till detta konsta
terar Bloc h torrt: Det är som när 
en eunuck anklagar den nyfödde 
Herkules för att vara impotent. 

Korsbefruktning 
J ag tror, att en del av Bl och s 
egen »appeal>> på mig kan förklaras 
med hans påtagliga förbundenhet 
med Leibniz, differentialkalkylens 
upphovsman. Här har vi omigen 

ett exempel på korsbefruktning, 
och denna gång en som gått till 
fJ.!osofins hjärta. Det Bloch i Leib
niz' efterföljd gör är att införa ett 
>xit», en differential, i historien, 
vetenskapen, konsten. Detta 
oändligt lilla stycke förändring är 
identiskt med föregripandet, 
önskandet när det först uppstår i 
människans tänkande och praktik. 
Just detta fält är fenamenaloger
na och strukturalisterna avskurna 
från, i sin fixering vid det som re
dan »da ist>>, de föreliggande struk
turerna. 

Med det sagda har jag föresla
git, att förkärleken för den ena el
ler andra »sidan» i viss mån skulle 
bero av den tänkandes utgångs
punkt, av om han anammats i det 
naturvetenskapliga eller humanis
tiska lägret. (Nu finns det ju »ana
lytislo> fJ.losofi också, men den 
glömmer vi för ett tag.) Än så 
länge tycker jag mig ha överväldi
gande bevis för att hypotesen är 
riktig, vilket ändå inte behöver 
innebära att den håller i längden. 
Ser vi alltså hur en gammal och 

Aristoteles tycks i någon mån 
ha föregripit Marx' arbetsvärde
!ära, men i övrigt var denne por
talfigur närmast att likna vid en 
centerpartist med småskalighet 
och noiltillväxt som ideal, menade 
Regnell, därmed syftande på A :s 
förkärlek för den lilla grekiska 
stadsstaten som denne så gärna 
ville se överleva tidens stormar. 

Mycket av charmen i Regnelis 
föreläsningskonst ligger i att han 
gärna gör JJtvikningar från ämnet. 
Plötsligt befinner 
man sig på vand
ring bland stoi
kerna (den ti
dens hippies) på 
Roms gator. De 
är insvepta i tra
siga mantlar för 
att markera sitt 
oberoendegente
mot det timliga. 
Deras tankemö
dor gav dock 
upphov till be
stående ideer 
som t ex natur
rätten och de 
mänskliga rättigheterna, som ju 
bl a inspirerar Amnesty, som hål
ler till på Bredgatan. 

Nåväl , här är inte platsen för 
långa referat, men det kan väl än
då vara värt att uppmärksamma 
denna form av direkt folkbildning 
som bedrivs vid en universitetsin
stitu tio n. Så borde det vara över 
hela linjen. 

FH 

illa överbryggad motsättning hål
ler på att göra sig gällande i ett 
nytt läger? 

~ya motsättningar 
»Overskridandet är en myt, evolu
tionen finns inte.» På trots eller på 
allvar, det kan vi bortse från; så
dana yttranden har mött mig i 
Bloch-diskussioner de senaste må
naderna. Det har avgjort funnits 
ett drag av provokation i dem , ett 
nålstick mot något som uppfattats 
som en dogm hos mig - men har 
de samtidigt inte varit logiska för 
den talandes · fenomenologiska 
eller strukturalistiska (ofta combi
nation of the two) utgångspunkt? 
Det är som om en ny form av 
motsättning håller på att arbetas 
fram. 

Skall jag då krypa till korset, 
förneka det jag insupit av allmän
historia eller paleontologi? Eller 
omvänt: öppna dammluckan för 
en strid ström av samhälls- och 
naturhistorisk argumentation? 
J~ tror den skulle förfela sitt 
mål. Finns det någon, som har 
förslag, eller tycker att jag varit 
orättvis mot mitt »motståndan>
läger? Det skulle vara mycket 
trevligt att se dessa problem dis
kuterade med ett litet vidare del
tagande än som hittills varit fallet 
i Sverige. 
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ljugarbänken 
Vad föreslår kommunal- och op
positionsråden för ekonomisk 
hästkur för Lund? 

Lennart Ryde (m) 
Sälja ut kommunens fastigheter 
och i övrigt klämma åt småbarns
föräldrar: pensionärer, skolbarn 
och handikappade. 

Sverker Oredsson (fp) 
Anlägga en korthållsskjutbana 
utan skyddsvallar, så att folk för
står att nu är det allvar ... 

Nils Arne Andersson (c) 
Lägga ner biblioteksfilialen på Li
nero och stoppa all filmverksam
het som riktar sig till ungdomen , 
samt dela kommunen i tvenne 
hälfter . 

Birger Rehn (s) 
Som gammal byggnadsarbetare 
och solgårdare säger jag: bygg 
mera hus! Så har vi åtminstone 
tak över huvut när folkhemmet 
brakar ihop. 

!nge~ärd Göransson (s) 
Ska VI foiJa de sex socialdemokra
tiska ekonomerna lär det bli svårt 
att skilja på oss och borgarna. 

··························~ 

VPK IF:s HANDBOLLSLAG 
vann i onsdag med 8 - 7 över 
»R i ng så spelar vi». Därmed har 
laget tagit 6 poäng av 8 möjliga. 
Försvarsspelet är säkert, om än 
något hårt, medan anfalle't ibland 
brister i effektivitet. 

Vandringssektionen 
GÅRIGEN 
Efter fjorårets lyckade utflykt till 
de schweiziska alperna förlägger 
vandringssektionen i år sin som
marpromenad till de skotska hed
och högländerna. A vfård med båt 
i början av juli. Intresserade träf
fas på VPK-Iokalen lördag 14.3 
kl 10 

Man kan mjuka upp sej för 
sommarmarschen genom att delta 
i påskvandringen, som i år går 
från Hässleholm till Båstad, kan
ske med en förvandring frän Hör
by. Mer om detta sen . 

För päskvandringen mjukar 
man upp genom att gå på söder
slätt den 28-29.3. Kolla VBs mö-

l måndags hade , den 
nya kooperativa föreningen 
som vi tidigare skrivit om i 
VB, årsmöte. 

Medlemsantalet föroubblades 
nästan, från 88 till 155. Under 
fjoråret skedde också en delning 
så nu finns det ett Seger-Lund och 
ett Seger-Malmö, i Seger-Lund 
fanns vid årsskiftet 95 medlem
mar. 

Vid årsmötet som hölls i den 
nya butiken vid hörnet Bank
gatan-Södra Esplanaden (f d klä
desaffår) var diskussionen livlig. 
Det rörde sig om närliggande sa
ker som leverantörer, kyldiskar, 
räkenskaper, hur stora pålägg som 
ska göras på varorna, återbär
ing (som spikades till 2 %) osv . 
Men mest pratades det om den 
nya butiken, en ljus lokal som 
är 50 % större än den gamla vid 
Blekingevägen. 

Sparkassa 
En annan punkt som diskute

rades länge var ett förslag om 
öppnandet av en sparkassa. En 
sparkassa kan vara ett sätt att 
klara av problemet med likvi
da medel , som ju har varit ett 
hinder för Segers expension. Ef
ter en lång debatt, där farhågo1 
fanns att alltför mycket pengal 
kunde komma in, beslöt man att 
öppna en sparkassa. 

Den nya butiken kommer att 
öppnas senast den 18 mars eller 
fö"rhoppningsvis redan den 16 :e. 
Medlem i Seger kan man bli ge
nom att sätta in 200:- på Segers 
postgirokonto 432 52 20 - 4 
·•··•·•··•··········••····· 

Det nnns program 
Tomas Kanter, ansvarig utgivare 

för Vårdarbetaren, påstllr i VB nr 
7/81 ' att vpk inte har något psyki
atriskt handlingsprogram. Detta är 
inte helt riktigt. l en riksdagsmo
tion av Lars Werner m fl , daterad 
den 23 januari 1978, presenteras 
faktiskt ett kortfattat förslag till 
aktionsprogram för den psykia
triska vården. 

Marika Hagelthorn 

UTGIVARKORSBAND 

Ka r in Bl om 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJJI'JD 

~~ 
Till en upprörd förälder 

En upprörd "förälder" skrev 
en insändare i förra veckans 
VB. Denne hade retat sig på 
en artikel om daghemsperso
nalens arbetsvillkor. -Varför 
ska dom klaga på att de inte 
kan ta semester när de vill, 
se hur andra grupper på ar
betsmarknaden har det, me
nade "förälder". 

Insändaren fordrar ett par 
kommentarer: För det första så 
kan vi tyvärr meddela att ett 
smärre missöde inträffat vid mon
teringen av texten till den artikel 
"förälder" retar sig på. Ett stycke 
som handlar om svårigheter att 
ordna vikarie vid ~ukdom och 
om risken för att man hetsar 
olika avdelningar på daghemmet 
mot varandra, hade fallit bort 
(ner på golvet?) . Om texten varit 
fullständig hade den intervjuade, 
och av " förälder " angripne, för
skolläraren nog inte framstått som 
lika "semesterfixerad " . 

Semesterfrågan 
För det andra: Även i själva se
mesterfrägan tycker jag att fOr
älders indignation verkar lite 
överdriven . Att jämföra med lä
rarna är rätt märkligt - det finns 
ju ingen grupp i det här samhäl
let som har det bättre förspänt 
när det gäller ledigheter än lä
rare. 

Men även jämfört med t.ex. 
läkemedelskemister (eller revol
versvarvare) är daghemspersona
lens semestervillkor inte så lysan
de. Först när alla föräldrar defi
nitivt meddelat när de inte kom
mer att ha sina barn på dagis. un
der sommarmånaderna, först då 
kan daghemspersonalen planera 
sina semestrar. På "fOrälders" ar
betsplats kan man !!iälva rösta 
fram lämplig 5 :e semestervecka 
och i god tid boka in eventuella 
resor. Medan man på min arbets
plats ännu_ inte vet om de som 
vill resa bort i påsk kommer att 
ha möjlighet att göra det. 

Nåväl , jag tycker att det vore 
mycket olyckligt om "förälders" 
bitterhet över detta leder till att 
just semesterfrågan hamnar i 
fokus. Betydligt viktigare är frå
gan om rätt till vikarie för första 
sjukdagen - och också praktiska 
möjligheter till att få vikarie, dvs 
att det inrättas fler pooltjänster 
(fast anställda vikarier, placerade 
på en viss barnstuga). I kampen 
för det hoppas jag på "förälders" 
fulla stöd. 

Jan Hinderson 
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Räkna råkor 
Hur vanlig är den svarta röd
stjärten? !hn många råkor 
och turkduvor häckar det in
om Lunds och Lomma kom
muner? Detta är några av de 
frågeställningar som »Lunda
bygdens Fågelklubb» ska för
söka besvara under våren. 
I söndags bestämde sig ett fem
tontal intresserade för att starta 
en förening för fågelintresserade 
i Lundabygden. På programmet 
står förutom ovanstående in ven te
ringar även inomhusmöten, med 
bildvisningar, och exkursioner. 
Den första exkursionen kommer 
att gå till Barsebäck och Löddeås 
mynning den 29 mars och nästa 
inomhusmöte blir den 5 april i 
Lund. I övrigt så planeras exkur
sioner till bl a Krankesjön och 
Höj e å, sam t inomhusmöten för
sta söndagen i vade månad. 

Till styrelse u f sågs Claes Göran 
Dahl, Helena Göransson, Leif 
Hansson, Olle Holst, Lars Nilsson 
och Sigvard Svensson. Om du är 
intresserad av att deltaga i verk
samheten samt få det första pro
glammet i sin helhet så kontakta 
CG Dahl 13 23 3 9 eller Leif Hans
son 13 80 03. 

Veckobladet önskar klubben 
lycka till med sin verksamhet och 
hoppas på att återkomma med 
mera information från verksamhe
ten längre fram. 

PIONJÄRERNA. Ingen utflykt 
8/3. Ta i st. med dig dina föräld
rar till demonstrationen. Nästa 
möte 22/3 kl 16 g:a mejeriet. 
MITT AMERIKA, föredrag med 
lj usbilder av Sherman Adams. 9/3 
kl 19 medeltidssalen, Folkets Hus. 
Arr.: AB F o. Bokcafåt. 
BLASORKESTERN, A~mö~ m . 
fest 6/3 kl 19, Micklagård. Knyt
kalas. l ngen rep. 7/3. Demonstra
tionsspel n. 8/3, saml. kl 1330 
Sto rto rget. 
VPK l F. Träning pli Lerbäckssko
lan 7/3 kl 16. 
MARX IM Småland. 6/3: Rotpul>. 
FILMPUBEN Korpamoen. 8/3: 
Det sjunde inseglet (Bergman) kl 
20. 
KVINNODAGEN 8/3. Demon
stration, samling kl 14 stortorget, 
Fest i Folkets Park kl 16. 

KU·LUND. K lubbmöte onsd 11 .3 
kl. 19, KU-Iokalen. 
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