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Val i sikte 
Det är nog en överdrift att påstå att solen lyste v~rmt och 
klart över Lund förra lördagen. Men det regnade 1 alla fall 
inte. Och kanske kan det ses som ett spiroande vårtecken ?ch 
ett löfte om bättre tider att VPK :s biasorkester valt JUSt · 
lördagen den 13 april som debutdatum för årets utomhus
spelningar. 

På Mårtenstorget blåste de bort de 
sista snödrivorna med Bandiera 
Rossa så snart ivrigt efterlängtade 
trumpetare nått fram. Bredvid 
dem stod V pk Lunds två nynami
nerade fullmäktigekandidater. 
Den yngsta : Bodil Pettersson och 
den något äldre f d hyresgästfö
reningsordföranden Roland 
Andersson. På plats fanns också 
bl a Lisbeth Lundahl, Sven-Bertil 
Persson och Kajsa Theander. Och 
dessutom Jörn Svensson. Valrö
relsen kunde bölja. 

På Arbetets lundasida hade vi 
visserligen till morgonkaffet kun
nat läsa ett fantasifullt kåseri, som 
förutspådde en massöverström
ning av väljare i Lund från VPK 
till socialdemokratin. Motiven till 
denna strömkantring förblir 
dunkla även om kåsören gjorde 
ett tappert försök att hänvisa till 
teoretiska reflexioner rörande 
VPK:s snara undergång och fall . 

Vid tiotiden denna lördag var 
emellertid vitaliteten fortfarande 
stor . Vi kan hoppas att kåsören i 
Arbetet förvissade sig om att 
ryktena om VPK:s förestående 
död var betydligt överdrivna. 
Styrka och livsglädje känneteck
nar snarare dagens VPK-Lund. 

I Folkets Hus böljade omedel
bart efter torgmötet ett mera 
internt valupptaktsmöte. Men 
ändå inte mer internt än att VB 
kan rapportera en smula. 

Vid entnln till Folkets Hus 
lyste texten: "30 ÅR ÄR NOG! 
RÖSTA PÅ VPK!" Därmed 
markeras också ett huvudtema för 
VPK här i Lund. Det är dags för 
ett maktskifte . Och VPK Lund 
tänker inte nöja sig med de sju 
mandat man nu har. 

Under de tre-fyra timmar 
upptaktsmötet varade passade 
drygt ett hundratal medlemmar 
och sympatisörer på att under 
gemytliga former prata politik. 
Valorganisationen beskrevs och de 

huvudsakliga riktlinjerna presen
terades på en skärmutställning, 
som påpassligt och dekorativt 
iordningställts av Ra b ert Berg. 
Hans röda pil, som oemotstånd: 
ligt borrar sig fram genom det 1 
dag blåa Lund, kommer att synas 
lite varstans, som en uppmamng 
att demonstrera l :a maj. 

Annars kännetecknades 
upptaktsmötet av att det gav e~t 
tillfälle till gemenskap och samho
tighet med politiska förtecken. 
Här diskuterades och planerades. 
Fullmäktigeveteranen Tarcisio 
Bommarco, som ingår i VPK 
Lunds valkommitte presenterade 
planerna och Rolf Ni/son, som 
nu lämnar fullmäktige, gav 1 ett 
kort tal sin syn på några av upp
gifterna , som ligger fram~ör VPK. 

Mötet var som sagt valbesokt. 
Påfalllande många hade tagit med 
sia sina barn. Prognosen är god 
ä:en i ett långsiktigt perspektiv 
för VPK i Lund. En valrörelse 
kostar pengar. Under appellmö
tet på Mårtenstorget o~h .. under 
valupptaktsmötet paboiJad~s 
också insamlingsverksamheten for 
VPK Lunds valfond . Mer än 
1400:- samlades in. Också den 
böljar lova gott! 

Men ett aldrig så lyckat upp
taktsmöte gör ingen valseger. 

Nu behövs allas våra insatser. 
Och tillhörde Du inte dem, som 
på mötet anmälde Dig till alla 
de olika aktiviteter, som nu 
kommer igång, så har Du fort
farande chansen. Ring t.ex. till 
VPK:s valombudskvinna Anna
Sofia Quensel, som nås på tel. 
13 82 13 varje dag mellan 14-
18. Hon har säkert en arbetsupp
gift som passar också dig. I någon 
av de 15 grupper, som bildats för 
olika ändamål. 

Observator 

K vinnorna väl 
representerade 
Vpk-Lunds fullmäktigelista är 
alltså spikad för i år. Trots att val
beredningen presenterat en ganska 
måttligt förnyad lista blev de
batten stundom dramatisk. 

Som sed är höll den gamla full
mäktigegruppen ihop och försva
rade kamrater som åkt ner något 
pinnhål. Och i detta fick de stöd 
av andra anhängare av erfarenhet 
och stadga i partiarbetet. . 

Men uppflyttningen jlj' Stlg 
Nilsson till fjärde plats höll på 
att orsaka en olycka i planer
ingen. Tarcisio Bommarco ställde 
nämligen generöst srn plats till 
förfogande för efterfolJande. 
Först efter ajournering kunde han 
övertalas att gå in på åttonde 
plats. .. o 

I slutvändan blev det anda en 
ora lista med jämn könsfördel
ning och två nya intressanta 
namn i toppen. De ersalter Rolf 
Nilson, som siktar mot riksdagen 
och Thomas Schlyter, som hoppas 
få koncentrera sig på nämndar-
bete. o . 

Bodil Pettersson är en 18-ang 
"veteran" inom Kommunistisk 
Ungdom , som redan haft många 
förtroendeuppdrag . Hon blir 
yngste fullmäktigerepresentanten 
genom tiderna. 

Roland Andersson, den andre 
nykomlingen, har tjänat sina spor-

rar som ordförande i Hyresgäst
föreningens lundaavdelning. Till
sammans med Jan Kockum (s) 
bör de i fullmäktige, liksom inom 
Hyresgästföreningens korphand
bollslag , kunna fungera som ett 
effektivt radarpar för de boendes 
intressen. 

Fullmäktigelistan: 

l . Kajsa Theander 
2. Roland Andersson 
3. Bodil Pettersson 
4. Stig Nilsson, 
5. Lisbeth Lundahl 
6. Sven Bertil Persson 
7 :"Bod il Hansson 
8. Tarcisio Bommarco 
9. Anna-s tina Löwen 

10. Clas Fleming 
11. Anna-Sofia Quensel 
12 . Olof Norborg 
13. Iris Nilsson 
14. Chris Nilson 
15. Göte Bergström 
16. Agneta Nordberg 
17. Christer Mäller 
18. Ricard Hagerman 
19. Arne Gustavsson 
20. Monica Bondeson 
21. Göran Fries 
22. Birgitta Karlen 
23. Kerstin Larsson 
24. Kent Nilsson 
25 . Karin Svensson 

Intressant 
landstingslista 
Först på vpk-Lunds landstingslista 
står Helena SvantessorL Hon har 
stor erfarenhet av politiskt . ar
bete inom kommun och landstrng. 
I egenskap av reumatikerläkare 
vid L und s lasarett har hon en hel 
del praktiska kunskaper om sj uok
vården . Att hon dessutom vet at
skilligt om mänskligt lidan~e 
framgår av hennes . bok }ran 
krigets Polen med titeln Och 
skuggorna blir längre". o . 

De två andra namnen pa ordi
narie platser är nykomlingar inom 
landstingspolitiken, men po~tlskt 
erfarna inom andra omraden . 
David Edgerton har t ex arbetat 
inom hyresgäströrelsen och 
Anders Sannerstedt inom Lunds 

socialnämnd . Bägge iu - även 
med vpk-Lunds mått mätt - syn
nerliaen stridbara herrar, som 
säke;t kommer att få en del 
slumrande landstingspolitiker att 
höja på ögonbrynen. 

Landstingslistan: 

l. Helena Svantesson 
2. Anders Sannerstedt 
3. David Edgerton 
4. Tore Lindskog 
5. Monika Eriksson 
6. Per-Olow Rese bo 
7. Carina Svensson 
8. Gun-Britt Lindroth 
9. Ulla Hansson 

10. Ann Schlyter 
11. Gunlög StenfeU: 



~~Gurkor och riksdagsmän'jt 
~n.se.ru., • 

Konkret är .Yale t 
Det är nu mitten av april. Valet 
böljar bli allt mera konkret. Full
mäktige-, landstings- och riksdags
listorna är fastställda. 

Vi vet nu till person vad 
kommande valframgångar inne
bär. 

I kommunalvalet får Vpk en 
kraftfull representation hur 
många mandat Vpk än erövrar. 
Men naturligtvis blir det en bättre 
fullmäktigegrupp ju större den 
blir. 

Vad valet gäller även ren t p o
litiskt blir o.ckså allt tydligare. På 
Mårtenstorget i lördags kunde 
man först höra Jörn Svensson på 
ett tydligt sätt förklara vad 
högerpolitik innebär och försvara 
den sociala tryggheten. Sedan 
kom SAP:s lundariksdagsman och 
höll ett kort appelltal där han bad 
om fortsatt förtroende så att 
Kjell-Olof Feldt kan fortsätta den 
"framgångsrika" ekonomiska po
litiken. 

Bästa sättet att hejda högern är 
en röst på VPK. En röst för en 
vänsterpolitk. Det behövs en stark 
vänsteropposition i Lund och Sve
rige för att motverka och hindra 
nerskärarna. 

För Arbetarpolitik och Socia
lism. 

Till sist några ord om Växjö 
(populärt nuförtiden). 

Naturligtvis kan formerna ifrå
gasättas, men det är oerhört 
positivt att 2000 personer 
spontant visar sin avsky mot ny
nazismen och mot rasism. Ett 
tecken på solidaritet . Det visar 
också att högerns påståenden om 
folks politiska ointresse och lik
nöjdhet är myter. Människor 
reagerar och tänker. Må det ske 
oftare. 

KNAPPTÄVLING 
Vi fortsätter vår presentation av 
inkomna bidrag till tävlingen om 
årets valkampanjknapp för Vpk 
Lund. Veckans fräscha bidrag 
kommer från kompolgruppen. 

Grr 

Det börjar bli säsong för riksdagsmän på Mårtenstorget, 
ungefär samtidigt med den svenskodlade gurkan. Riks
dagsmännen är dock icke årliga, utan framträder efter 
treårsperioder. I lördags hördes två, Lennart Pettersson (s) 
och Jörn Svensson (vpk). Lennarts budskap var rakt: låt 
oss fortsätta att tillsammans med Kjell-Olof Feldt 
bygga upp Sveriges ekonomi igen. Jag tror det var effek
tivt, men noterar givetvis personkulten, och ideinnehållet 
i talet var, om man säger så, återhållet. 

Det blev kommunalpolitik sen 
också i det socialdemokratiska 
torgmötet. Jag lyssnade t.ex. på 
den socialdemokratiske trafikpo
litikern Lars Åström. Han sa 
ungefär att visst är det mycket 
trafikproblem i Lund och 
mycket av dem orsakas av att 
bilarna åker runt och letar efter 
parkeringsplatser. Men det kan 
avhjälpas om man bara bygger 
fler parkeringsanläggningar . Och 
sen vill vi socialdemokrater se 
till att det blir mer flyt i den tra
fik som fmns! Jag tror mig ha 
hört den argumenteringen fram
föras av trafikintresserade bilister 
från alla de partier som firms 
representerade i Lunds fullmäk
tige och den låter bara ihåligare 
och sämre för vatje gång. Den pin
samma sarmingen är att bilismen, 
denna bekvämlighetens triumf, 
kan fylla ut vatje utrymme som 
skapas för den, ju mer man ger 
den ju mer äter den. Bara om man 
gör det rejält svårt och obekvämt 
att ta sig fram med bil i stadskär
nan får man en minskning, då tar 
man bilen bara då den är ound
gänglig som transportredskap. Jag 
blev beklämd över Aströms 
klassiskt dåliga argumentation och 
tänkte att är det så här den nya 
majoritetens trafikpolitik ska bli 
så får det vara. 
Frihet är det bästa ting 
Vpk begick också vårpremiär på 
Måi:tenstorget, med en Blåsor
kester som plirade ovant mot vår
ljuset och fumlade med notpap
pern i blåsten. Devisen var "3 O år 
är nog", vilket syftar på valkam
panjens överordnade mål: att för-

sätta borgarna i minoritet i full
mäktige. Kommunalpolitik alltså, 
och med anföranden med budska
pet att Lund är en stad med 
resurser som skulle kunna frigöras 
med en ny majoritet. Det ska bli 
spännande att se hur det slår an 
- risken är förstås att kommunal
valet i Lund reellt avgöres av en 
massa nymoderata förstagångsväl
j are som vill ha en förändring i 
riket, men som inte inser att en 
röst på moderaterna är en röst 
på det nergångna gamla gäng som 
så länge styrt Lund. 

Intressantast var J örn , som 
var tillbaka i gammal god form. 
Han tog i sitt anförande upp fri
heten, detta begrepp som vi socia-

lister alltför Järige- lämnat åt bor
garna. Socialismens och demokra
tins mål är att utsträcka friheten 
att gälla sa1'1.hällets alla delar
socialismen är en frihetsrörelse. 

Vi vill inte ha några herrar 
över oss utan står fria att - ofta 
i gemenskap - forma våra liv. Att 
det finns komplikationer i detta, 
t ex också att makthavare i socia
lismens namn inskränkt samma 
frihet doldes inte. Det var ett bra 
ideologiskt anförande av en sort 
man skulle vilja höra oftare . 

Bekämpa högkvarteret! 
Maximal öppenhet och självkri
tik är strävanden som bl a ligger 
bakom utgivningen av VB. Här 
kan såväl engagerade aktivister 
som svurna motståndare ta del av 
vad vänstern i Lund har att säga 
om sig själv och andra. Inget 
armat parti i Lund kommer i när
heten av den öppenheten och det 
är en av förklaringarna till den lätta 
högfärd, som en utomstående så 
ofta anser karakteriserar Vpk 
Lund. Den högfärdigheten är en 
oerhörd tillgång och måste 
vårdas. 

Jag vill därför rekommendera 
senaste numret av Zenit, där två 
goda Lundasocialister, Håkan 
Arvidsson och Ulf Nymark, gör 
vad de kan för att förklara V pk på 
den politisk ruinens brant. Zenit 
har tagit sig efter en svacka härom 
året och är åter den främsta 
svenska politiska tidskriften, 
tycker jag. Artiklarna är uppslags
rika för alla förnyare av vänstern 
och författarnas polemik så kraft
full att den omedelbart kan vän
das mot dem själva. Jag menar när 
Håkan Arvidsson talar om fattig
domen i det tänkande som 
vänstern i Sverige. åstadkommit så 
illustrerar han s a s själv tesen och 
när Ulf Nymark vill förnya Vpk 
tar han till en indelning i stridan
de fraktioner som kunde ha 
hämtats från 30-talet. 

Lucifer 

Första maj 
första maj 

Mot svält och krig 
I förra VB utlovade vi fortsatt in
formation om förstamajfirandet. 
Här~ ed några punkter: 

Oppet Hus. 11-13 och 15-18 
på första maj håller Vpk Öppet 
hus på stadshallen. Det blir en 
rad olika utställningar, bl a en re
dovisning av nya fynd från utgräv
ningarna av 1980-talets Lund. Det 
visas olika filmer, bl a den beröm
da TV-filmen om Genombrottet 
från 1969. För barnen· finns ett 
särskilt film program, tävlingar och 
målarbrigad. Därtill servering och 
musikalisk underhållning. 

Festen. Även festen blir i. 
stadshallen. Dansmusik av S ten
Gustens och den spännande rock
gruppen Rosa Luxemburg. 

Arbetsmöte med bl a bande
rolltillverkning ordnas på Vpk-lo
kalen söndag 28.4 kilO. Kom! 

Hungerkatastrofen i Etiopien 
beror inte bara på torka, erosion 
och ökenspridning. Den orsakas i 
minst lika hög grad av det krig 
som den etiopiska regimen under 
24 år har fört mot Eritrea. Etio
pien satsar mer än halva sin bud
get på sin krigsmakt , den näst 
Sydafrikas största i Afrika. Och 
det är inte bara de materiella re
surserna som förbrukas på dett11 
destruktiva sätt, utan i minst 
lika hög grad de mänskliga. Unga 
män rycks från sitt produktiva 
arbete och tvångsinskrivs i den 
väldiga armen. Den förödelse 
själva kriget orsakar måste också 
nämnas som en av svältens huvud
katastrofer. Under hela hunger
katastrofen har Etiopien fortsatt 
kriget. Odlingar i Eritrea har bom
bats med napalm, lagerlokaler och 
Jor{!bruksbyggnader har förstörts, 
transporter med katastrofhjälp 
har attackerats. Samma förhållan
den gäller. i den angränsande 
Tigre-provinsen. Befrielserörelser-

nas erbjudanden om vapenvila 
utan villkor har avvisats av Etio
pien. De internationella hjälp
organisationernas vädjan om fri 
lejd för hjälpsändningar in i de be
friade områdena har också av
visats av den etiopiska ledningen. 
Den eritreanska befrielserörelsen 
EPLF erbjuder sedan 1980 ett 
förslag till en fredlig lösning 
av konflikten mellan Etiopien 
och Eritrea genom en folkom
röstning under internationell kon
troll. Den etiopiska regeringen 
vägrar! När vi för fram parollen 
ETIOPIEN UT UR ERITREA 
i l maj-demons,trationen är det 
inte bara av respekt för Eritreas 
av FN garanterade nationella 
rättigheter utan också för att 
endast en fred som respekterar 
det eritreanska folket kan leda 
till verkliga framgångar för kam
pen mot svälten i Etiopien. 

Begagna tillfället att demon
strera mot svält och krig bakom 
parollen Etiopien ut ur Eritrea! 

Gunnar Stensson 



Lunch med 
Gladys Baez 
Som ett resultat av en motion från VPK Lund har nu Lund 
fått kommunen Leon i Nicaragua som vänort. Även om full 
mäktiges ordförande Per-Håkan Ohlsson vill att Gladys Baez 
ska skriva ett svar på Lunds officiella brev till Leon torde man 
kunna påstå att vänortsförbindelsen är inrättad. Inte ska man 
vara så byråkratiskt formell att man kräver av Gladys att hon 
ska skriva ett svarsbrev när hon kommer hem till Leon. Gladys 
satt ju vid sidan av Ohlsson vid lunchen på GrandHotelden 16 
april. 

Vid lunchen serverades sjötunga 
och vin från den franska vänor· 
ten Nevers. Per-Håkan Ohlsson 
ävenraskade med tal på spanska 
där han avsluta de med en strof 
av poeten Ruben Dario, som lev
de och dog i Leon. Gladys in
formerade om det spända läget i 
Nicaragua med kriget mot de 
USA-stödda contras och pekade 
också på möjligheten att starta 
konkreta projekt i Lund . Leon 
skulle kunna skicka över under
lag om sitt museum så att man i 
Lund skulle kunna sammanstäl
la en skrift, som sedan kunde 
säljas i Nicaragua. Intäkterna från 
skriften skulle kunna finansiera 
underhållet av museet. 

I VPK :s motion påpekas att 
det redan finns en del förbindel
ser mellan Lund och Nicaragua. 
Stödkommitten för Centralameri
kas folk har sedan 1979 gjort en 
stor insats för landet. En grupp 
arkitekter från tekniska högskolan 
håller på med ett projekt utanför 
Leon . Dessutom finns en kul
turell förbindelse genom att 
Mikaela och Ingemar Leckius 

ö-.ersätk~ xl:t tolkar poeten och 
kulturministern Ernesto Cardinal. 
Den senast översatta boken heter 
"Timme O" och den är så upplagd 
att det finns svensk text på ena 
sidan och spansk på andra. VPK 
Lund överlämnade vid lunchen 
denna bok till G ladys, som genom 
den får en inblick i vårt svenska · 
språk. Dessutom fick Gladys l
maj nålen och det fantastiska val
märket "VPK- Bäst för Lund" . 

Nu krävs det att man konkre
tiserar utformningen av vänorts
förbindelsen . Det är så mycket vi 
kan göra i Lund för Leon och 
tvärtom har Leon oändligt 
mycket att ge Lund. En del initia
tiv har tagits. I maj ordnas en ut
ställning på Fäladsgården om 
Centralamerika och alla 
kommunens skolor, fritidshem 
och barnstugor har uppmanats att 
skänka allt överskottsmaterial till 
Nicaragua. En stark internationell 
solidaritet är nödvändig för Nica
ragua, som inte längre är en ba
nanrepublik utan en del av mänsk
lighetens kamp för fred och obe
roende. 

Mot monarki och 
folkfördumning 
Högtidlighållandet av Knut den 
Heliges gåvobrev år 1085, som går 
av stapeln 20-27maj, ser ut att bli 
en monumental uppvisning i 
kungafjäsk. Med anledning härav 

är det måhända sant som ryktet 
säger att det håller på att bild_as 
ett sällskap i Lund som på s1tt 
program har kamp mot monarki 
och folkfördumning . 

Den nya 
kooperativrörelsen 
Så är det dags för april månads 
temamöte hos Syndikalisterna. 
Lördagen den 20 april kll3 kom
mer det att handla om den nya 
kooperativrörelsen med historiska 
tillbakablickar och nyare exempel 
från bl.a. Konsumentkooperati· 

vet Seger här i Lund och Arbets-
kollektivet Röstånga Mölla. 
Representanter från dessa 
kooperativ kommer att inleda 
diskussionen. på Lunds LS lokal, 
Slöjdgatan 13 vid Polishuset. 

Terroristdåd 
I helgen spelar en av Lilla Tea
terns amatorgrupper Lilian Gold-· 
bergs pjäs Terroristerna. Pjäsen har , 
spelats en gång tidigare i april 
1984 i författarinnans regi, regis
seras nu av Sara Granath. 

Terroristerna utspelas i Köln 
och handlar om en grupp unga 
märmiskor som bor tillsammans i 

ett kollektiv och spränger en 
militärbas i luften. Den som vän
tar sig en lektion i organisation av 
terroraktioner får dock vända till· 
baka tomhänt. Pjäsen skildrar i 
första hand människorna i kollek
tivet och de stämningar som upp
står mellan dem före ·och efter 
sprängningen. 

David Edgerton 
till landstinget 
David Edgerton kandiderar i årets landstingsval. Han är 37 år, 
ensamstående pappa och halvtidsanställd socialkamrer i 
Vellinge dit han pendlar varannan vecka . Veckorna däre
mellan arbetar han som lärare på socialhögskolan i Lund. 
David har varit medlem i Vpk Lund i drygt tio år. Han 
har varit stadsdelsansvarig på öster och aktiv i ett antal kom
mitteer, däremot aldrig medlem av Vpk Lunds 'styrelse . Sen 
några år är han representant i fastighetsnämnden , medlem i 
distriktsstyrelsen och nu med i den nybildade valkommitten 
med mottot "30 år är nog". 

Huvuddelen av sitt politiska arbete har David lagt i hyres
gäströrelsen. 

-Jag är uppvuxen i en sydlig 
förort till London som sladdbarn 
i en syskonskara på fem. Pappa 
körde buss och mamma jobbade i 
ett tvätteri. Mamma var frikyrk
lig. Pappa blev besviken på 
Labour och gick åt höger medan 
mina slutsatser förde mig åt 
motsatt håll. 
-Åren 1967-68 bodde jag vid 
Oxford Street och deltog i de 
stora Vietnamdemonstrationerna 
med över 100 000 deltagare. 
Amerikanska ambassaden låg inte 
långt därifrån och jag var med när 
kravallpolisen red ner demon
stranter. Dagen efter skrev höger
tidningarna om hur synd det var 
om hästarna. 

Till Sverige 
- 1969 hade jag träffat Birgitta 
och flyttade till Sverige. J ag fick 
stipendium för att läsa statistik 
i Uppsala. Efter tre år kom vi till 
Lund där jag fick jobb som fors 
kare. Jobbet tog slu t och jag 
tvangs under några år att lång
pendla till Örebro. 1981 började 
jag att läsa till socionom här i 
Lund och blev färdig för ett par år 
sedan. 
- J ag är ingen typisk invandrare 
och har inte drabbats av någon 
fientlighet. Invandrade akade
miker av anglaamerikansk börd 
har alltid haft lättare att anpassa 
sig. Men i en litet halvspråkig rot
löshet har jag känt igen mig i 
invandrarnas krav på egna grup 
per. Blir det många zigenare på ett 
ställe är detta ett problem för 
svenskarna och in te för 
zigenarna som tvärtom behöver 
varandra. 

Magstarkt 
- Jag har ingenting till övers för 
socialdemokraternas klassamar
bete och det blev avgörande för 
mitt partipolitiska ställningsta
gande när jag kom hit.. Det är 
magstarkt att sossarna efter decen
niers regeringsinnehav inte har av
skaffat antistrejklagarna, strejk
böterna och arbetsdomstolen . Det 
är ett svek mot grundläggande, 
demokratiska värderingar. Tvist i 
avtal ska lösas genom tvist på 
arbetsmarknaden och inte genom 
prövning i domsto l som om det 
skulle finnas en objektivt rättvis 
grund. 

TYG EFTERL YSES! 
Utsmyckningen av VPK:s öppna 
hus på l maj och fes ten kommer 
att bli något alldels ext,ra. Mest 
behöver vi LAKAN SV A V och 

- Hur ser du • arbetet i lands
tinget ? 
- Det ska bli spännande att sätta 

sig in i ett nytt område och det 
medför att jag inte kandiderar till 
fortsatt uppd rag i fast ighetsnämn
den. Landstinget har betydelse för 
Lund inte bara när det gäller sjuk 
vården utan också som en arbets
givare för många, men den poli
tiska kampen fö rs relativt undan
skymd. En lundarnation till parti
kongressen krävde att VPK skulle 
verka för att land stinget skulle 
få betydligt vidare kompetens och 
överta länsstyrelsens funktioner. 
Som regeringens förlängda arm är 
länstyrelserna en odemokratisk 
anakronism. 
-Förutom allmänpolitiska frågor 
vill jag jobba med lokala krav där 
det gäller att bevara och förbättra 
sjukvården på Linera och Östra 
Torn. Landstingsskatten är nästan 
lika hög som komm unalskatten. 
Jag tycker att vi ska driva samma 
linje i landstinget som VPK Lund 
gör i fullmäkt ige vad beträffar att 
använda de resurser som finns i 
stället för att höja skatte rna. 

Mänskligare 
- De veckor jag har barnen blir 
~.et inte mycket politiskt arbete. 
Ar det ett viktigt möte så har vi 
det i så fall hemma hos mig. Men 
det är nödvändigt att kunna säga 
nej och kanna att man har rätt 
till det. Annars blir man en del av 
apparaten . Man måste leva och 
ibland går jag hellre på bio-med en 
god vän än pä ett möte. 

KG 

helst vit sådan. Inlämnas på 
VPK/KU-lokalen innan l maj. 
( I ett hörn i KU :s expeditions
rum) . GE helst, men vi lånar 
också gärna just vit lakansväv. 
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Posmummer: 

Vägröjare eller 
martyr? 
Häromveckan hemkommen från 
en agitationsresa i Norrland 
möttes jag av kamrat · Sandins 
häpnadsväckande artikel i VB. 
Där förutspåddes ej mindre vpk:s 
hädanfärd ilr riksdagen än även 
en lysande valseger för SAP. Arti
keln var förmodligen inget april
sämt. 

Visst ska man alltid ha en 
chockberedskap . Men man ska 
inte sprida osäkerhet och pessi
mism, när vaije orsak saknas. Var
ken opinionsundersökningar eller 
stämningar bland allmänheten ger 
minsta utrymme för defaitistiska 
profetior. Tvärtom. Kritike11 mot 
regeringen inom arbetarrörelsen 
ger ökad relevans åt vpk: s poli
tik. Intresset för samverkan åt 
vänster är stort i socialdemo
kratins djupa led. Vpk:s parla
mentariska betydelse har också 
ökat, låt vara att detta också 
har en problematisk sida. 

De stora existentiella frågorna 
och samhällsproblemen ger ut
rymme åt ett parti, som strävar 
efter ett nytt samhälle. Se bara 
på den kroniska arbetslösheten, 
miljökrisen , den teknologiska 
revolutionens faror och det 
mänskliga arbetets ställning . 

Inte heller behöver vpk Lunds 
trauma efter förlusten till miljö
partiet i förra kommunalvalet be
svära. Miljöpartiet är försvagat 
och i stället för verklighetsbe
tonad samhällskritik står det 
numera bara för allmän små
skalig snällilet och principlös
het. 

Inget tyder hittills på annat 
än att regeringen får svårt att 
hämta in sina förluster i opi
nionen. Med vpk:s hjälp kan bor
gerligheten slås tillbaka. Men då 
ska man inte skriva artiklar, som 
äventyrar detta genom att riskera 
uppmuntra till ett för hela arbe
tarrörelsen (iestruktivt röstbete
ende. 

Vpk Lund och VB kunde i 
stället ägnat utrymme åt att för
klara vpk : s rikspolitik och soci
alismens relevans i vår tid. I dis
kussionen om socialismens "tredje 
väg" gav kamrater i Lund viktiga 
skapande impulser. Plocka fram 
det materialet och för in dess tan
kar i dagens diskussion! Låt SAP 
förhärliga sig själva - det är de 
hur som helst bättre på än vi. 
Det varken klär eller anstår lun
daradikalismens företrädare att 
uppträda som gnällspikar och 
olyckskorpar. Radikalism är att 
entusiasmeras av sina förhopp
ningar om människor, inte att 
dra förskott på tvivelaktiga mar
tyrskap. 

Jörn Svensson 

Postadress. 

styrelsen 

Förra numret av VB fylldes av 
upprörda insändare angående 
styrelsens synpunkter på rota-
tionsprincipen. , 
signaturen Bengt fragar vad VPK 
Lunds styrelse egentligen menar 
med denna ledare. 

Vi menar det som står att 
läsa i texten; ett försiktigt ifråf;a
sättande av rotation som en prm
cip överordnad alla andra politis
ka övervägande. Den enskilde 
partimedlemmen bör vid en nomi
neringsprocess göra en helhets
bedömning där önskemål om for
nyelse av kandidater är en av 
många bedömningsgrunder. 
Tankeförbud bör ej råda p.g.a. 
ett tidigare kommunmötesbeslut 
i frågan. 

Ledaren är alltså inte, som 
sign. Bengt antyder, ett uttry_ck 
för kritik av VPK Lunds ställ
ningstagande vid någon enskild 
nominering. Detta är något som 
tolkats in mellan raderna. V1 
uppmanar sign Bengt att läsa tex
ten i ledaren och inte för mycket 
mellan raderna. 

S"fgn. Jönsson hyser _tvivel om 
styreisens förtroende for partiets 
medlemmar på basnivå. Läser man 
aven det sista stycket i ledaren så 
framgår det klart att styrelsen har 
detta förtroende. I det sista 
stycket står nämligen följande att 
läsa: "De problem som vpk och 
vänstern brottas med kan inte 
hänföras till att vissa personer 
suttit för länge på sina poster. 
Politisk förnyelse· är en kollektiv 
uppgift och skall utgå från basen 
snarare än från enstaka personer 
i ledande positioner." 

Tankegångarna i detta stycke 
bör kanske klargöras och utveck
las för att tydligare markera sty
relsens ståndpunkt i frågan. 

Ett problem för vpk är att 
vänstern idag befinner sig i ett 
defensivt läge i samhället. Den 
inre partistrukturen med en 
passivisering av basen i partiet är 
ett annat. 

I en politisk situation där 
socialismen i praktiken råkat ut 
för många bakslag är det natur
ligt att människor drar sig un
dan politiken. Bara de mest ut
hålliga blir kvar. 

Att tro att rotation av kam
rater på ledande politiska be
fattningar skulle lösa dessa prob
lem är att övervärdera den parla
mentariska apparaterns roll. 
Basen måste åter aktiveras för vik
tiga uppgifter och inte enbart 
verkställa flygbladsutdelningar 
o.d . (något som naturligtvis inte 
heller skall nedvärderas). Med
lemmarna som kollektiv skall 
mforma partiets politik. Det är 
alltså dags att vi åter börjar disku
tera övergripande politiska fråge
ställningar på alla nivåer i partiet 
för att analysera det politiska 
läget som vänstern hamnat i och 
utifrån dessa diskussioner verka 
för politisk fo"!hyelse. 

POSTTIDNING 

Lara Borgström 
Ös.tervångsv 20 
223 60 ltJND 

styrelsens p"ian för förverkli
gandet av dessa ideer kommer 
att presenteras så småning~m. . 

Vi uppmanar alltsa s1gn 
Jönsson att läsa ledaren noggran
nare nästa gång innan han/hon 
ifrågasätter styrelsens demokra
tiska trovärdighet. 

VPK Lunds styrelse 

Rotationsprincipen 
igen! 

Majoriteten i vpk Lund tycks stå 
för rotationsprincipen och för 
dess konkreta tillämpning i att 
nominera Rolf Nilson i stället för 
Jörn Svensson till riksdagen. 

Principen är tiltalande för
nuftsmässigt; dess tillämpning kan 
innebära förnyelse, vilket vi verk
ligen behöver! Den har dessutom 
ett starkt moraliskt värde som vi 
kanske är bländade av och därför 
glömmer hellieten. Om vi analyse
rar principen så måste vi medge 
att den är individfixerad. Den 
är grundad på påståendet att 
individen korrumperas och för
gubbas av makten, men den säger 
ingen ting om kollektivet, den 
säger ingenting om när det är 
lämpligt att tillämpa rotatio
nen. 

Dagens hårda individualistiska 
klimat påverkar säkert också oss 
och vi tänker förmodligen lättare 
i individualistiska termer. Vi är 
beredda att byta ut Jörn idag när 
Sverige behöver vpk :s skickligas
te politiker i riksdagen. Man kan 
fråga sig om vi inte i stället bor
de samla våra krafter i valrörel
sen för att förstärka våra ställ
ningar. Och när vi är starka så 
har vi råd med att tillämpa en vik
tig och tilltalande princip. Annars 
blir principen, utlyft ur det 
kollektiva och av det aktuella po
litiska läget bestämda samman
hanget, med nödvändighet ab
strakt och mekanisk. 
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Biljett til Kattes jubileum bytes 
mot biobiljett. Biljet~en gäller 
jubileumsgudstjänst 1 Lunds 
Domkyrka och jubileumsmiddag 
å Akademiska Foremngen. 
Klädsel: Högtidsdräkt 
Biljetten gäller även för make/ 
maka. 

Kaj sa Theand er 

VPK IF: Träning (förmodligen 
utomhus) l ör 20 ap r i l kl 16-18 på 
Ler bä c k ss ko lan. 
LUNDS KOOPERATIVA SOLI 
DARITETSGRUPP visar filmen 
"Amandla, Mat la - makten ~t 
folket!" Torsdagen den 25 apnl 
kl 19 i Holmbergssalen. Folket 
Hus. 
ONSDAGEN den 24/4 spelar av
gångsklasserna i dramatik v id 
Lunds Gymnasier "Bättre en tJUV 
i huset än en fnurra på tråden" av 
Dario Fo. Tid 19 Svaneskolan. 
KÄRNVAPENKRIG av misstag
en ökad risk. Föredrag av Sven 
Hellman . Torsd 25 kl 19 Hör 
salen, Palaestra. 
SITUATIONEN i Tigray . Ögon 
vittnesskildringar från det svält
drabbade området i Tigray i 
Norra Etiopien. Mån d 22 ap r i l 
kl 19. Stadsbibl hörsal. 
BLASORKESTERN Lör 20saml 
kl 9 Ciamenstorget för avfärd 
till internat. Inget rep sön kväl l. 
ARIMAN lörd 20 april kl 14: 
Husband, kl 22:KabarE! Kabarix 

Kom pol sammanträder. månd 
den 22 april. Diskussion om 
handlingsprogrammet. 
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Redaktion: Lars Bergström, An
ders Emilson och Finn Hagberg 

Nästa veckas kontaktredaktör: 
Finn Hagberg som nås pä tel 
12 90 98. 
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