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Lättlurad 
V pk-ledning? 
Vpks skånska distriktsledning protesterar genom sitt verkställ
ande utskott mot riksdagsgruppens kompromiss med social
demokraterna i frågan om katalytisk avgasrening. Riksdags
gruppen har ju övergett partiets tidigare krav på övergång 1987. 
Man ansluter sej nu till årtalet 1989. I utbyta har socialdemo
kraterna lovat att "förpliktiga" regeringen att överföra 2 6 mil
joner ton gods från långtradare till tåg, och att miljön "särskilt 
ska beaktas" i vägplanerna fram till 1997. 
Riksdagsgruppen meddelande om 
detta har rubriken "Framgång för 
viktiga vpk-krav". Det verkar 
dock som om skånedistriktet inte 
håller med om den beteckningen. 

Symbolfråga 
Distriktsledningen är orolig för 
Vpks miljöpolitiska trovärdighet. 
Avgasreningen har ju både i Sveri
ge och utomlands blivit en symbol
fråga för kampen mot försurning 
och skogsdöd. Det krävs en drast
isk begränsning av bilismen , skri
ver man, medvetna om att detta 
leder till konflikten "inte bara 
med mäktiga kapitalintressen utan 
även med stora grupper bilister". 

Man går heller inte med på att 
tiden nu skulle vara så långt gången 
att ett beslut rent praktiskt inte 
skulle kunna förverkligas förrän 
1989. Man pekar på Kalifornien 
som tekniskt exempel och på bil
industrins vinster som ger eko
nomiska förutsättningar. 

Socialdemokraternas svek 
Socialdemokraterna har agerat 
"ytterst svekfullt" i frågan om av
gasrening. De har gett efter för 
alla påtryckningar från bil- och 

oljeindustrin, hävdar man . Därmed 
litar man inte heller si',skilt myc
ket på socialdemokraternas för
men ta eftergifter. 

VB instämmer gärna i kritiken. 
En jämförelse med momsupp
görelsen är naturlig. Där offrade 
Vpk sin trovärdighet i en viktig 
symbolfråga i utbyte mot en ut
redning. Och utredningen kom 
sedan inte oväntat fram till att 
det in te gick att införa billigare 
matmoms. Nu är det den kata
lytiska avgasreningen som offras 
till förmån för sympatiska men 
föga förpliktigande löften. 

Man frågar sej oroligt om V pk 
har landets mest godtrogna och 
lättlurade partiledning. 
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Som Cecil Taylor 
i Domkyrkan 

Lockad av skriverierna om 
den nyligen stipendierade or
ganisten Tomas Willstedt kas
tade jag mig på lördagsför
middagen till domkyrkan. 
När någon lyckas reta folk för 
att det spelas för fort, för 
långsamt, för apart eller vad 
det nu var - intressant! 

På programmet stod första sat
sen ur Beethovens femma, arran
gerad av Liszt, samt, sist och 
störst, Improvisation tillägnad B. 

Innan jag drunknade i improvi
sationen hann jag tänka: när lät 
det så här senast i Lund? Jo- när 
Cecil Taylor spelade solopiano i 
stadshallen för halvtannat år se
dan, en minnesvärd konsert. Då 
skrev sign LS i VB om det starka 
intryck Taylors musik gjorde på 
honom och om de oöverstigliga 
svårigheterna att klä upplevelsen i 
ord. Jag höll med LS då och jag 
lånar hans beskrivning -rör Will
stedts konsert. 

Kyligt i mitten 
En sak vill jag dock säga. Cecil 

Taylor bevarade en känsla, ett 
grepp hela tiden. Inte en chans att 

smita. En del musikaliska upple
velser sätter igång ett inom- och 
utommusikaliskt associationsflöde 
och upplevelsen av ett stycke mu
sik är i det fallet möjligt att analy
sera. Men det fmns de musikaliska 
upplevelser som skär rätt igenom 
våra etablerade strukturer för 
mottagande och som drabbar oss 
direkt så vi sitter där nakna och 
darrar. 

Så var det under de inledande 
och avslu tand e avdelningarna av 
improvisationen. Men det kändes 
kyligt att ta på sig kläderna i mel
lanpartiet , en variation på Happy 
Birthday to You. Inget fel på ba
nala melodier om de tolkas inner
ligt (som när Billie Holiday sjung
er When you're ·smiling l when 
you're smiling l the whole world 
smiles with you) , men hos Will
stedt associerade jag mest till ty
piskt lundaakademiskt gott hu
mör och skämtlynne. Det intensi
va upplevandet bröts för hastigt 
för mig, men ett mellanparti är ett 
mellanparti och det gula som in
vaderats av det blå red ut stor
men. Naken vandrade jag ut ur 
domen. 

Pelle H 

Remarkabelt avhopp 
Ett remarkabelt avhopp från 
Vpk har nyligen kunnat no
teras. Det är distriktsombuds
mannen Raul Blticher i Mal
mö som tagit det steget. Så 
sent som 1979-1982 satt 
Blticher i riksdagen för V pk. 

Distriktsstyrelsen antog på sitt 
möte i lördags en överenskommel
se enligt vilken BlUeher lämnar sin 
tjänst med förkortad uppsägnings
tid, utan vidare tjänstgöring och 
med visst ekonomiskt vederlag. 

Raul BlUeher förklarar enligt 
uppgift att han fortfarande delar 
Vpks ideologiska syn och inte har 
för avsikt att ansluta sig till något 
annat parti. Men han talar om 
personliga motsättningar och det 
fmns även uppgifter om politiska 
sådana. 

VB har bett Gunnar Sandin i 

distriktstyrelsen om en kommen
tar . 

- Talet om politiska motsätt
ningar saknar egefl tlig grund, säger 
Sandin, och i början var de per
sonliga relationerna mellan Raul 
BlUeher och distriktsledningen go
da. Men irritationen från den 
senare parten steg alltmer, inte 
minst på grund av ombudsman
nens oengagerade och valhänta 
insatser i valrörelsen. Det är bra 
att historien fått ett så snabbt 
slut. · 

- Lyckligtvis gör den andra 
distriktsfunktionären, Ingrid 
Johnson, ett utmärkt jobb så vi 
ligger inte i sjön. Men det är ett 
stort partidistrikt som kräver sto
ra arbetsinsatser. Efter nyår får 
distrikt~tyrelsen börja arbetet 
med att hitta en ny ombudsman, 
slu tar Gunnar Sandin. 
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ons e. m., 
Någongång i mitten av oktober 
sätter eländet igång. 

Alla skyltfönster kan tas med 
granris och damtidningarna är 
späckade med tips om vad man 
kan ge gaP1la faster Agda i jul
klapp den hör gången. Ett smak
löst lapptäcke eller en handbro
derad lampskärm med tomte

. nissar? Men detta är bara lite lätt 
uppvärmning, mer följer. .. 

Den första december bryter 
den riktiga stressen ut. Nu kom
mer tomtarna inhoppande i skylt
fönstren, och damtidningarnasjul
klappsförslag går lite snabbare att 
producera. Eller vad sägs om en 
spisrakesnodd i makrame? Ned
räkningen börjar. 24 dagar till jul
afton, 23 dagar till julafton, 22 
dagar till julafton ... etc. 

Spring i affärer . . . slips till 
onkel ... våffeljärn till faster ... 
barbie till kusinerna .. . eller var
för inte en elektrisk vinöppnare? 
Ska vi koka eller griljera skinkan? 
(Varför inte både och? Sätts anm) 
Måste vi köpa lutfisk? Mandel i 
gröten, dopp i grytan, surkål, 
grönkål, rödkål ... 

Och nu till julens höjdpunkt; 
Den snabbgödda spretiga glesa jul
granen. Avbarrad vid lucia? 

Javisst, men det döljer vi med 
glittret och kulorna. 

När julafton väl kommer är vi 
för trötta för att orka med det. 
Men det är ju alltid kul att umgås 
med släkt och vänner ... om man 
har några. 

Under mellandagarna pustar 
man ut och ser tillbaka. Vad har 
hänt? 

Skogar har skövlats, många 
miljoner har gått till fet och o
sund mat, och ännu mer till jul
klappar. Gräsliga pälsar har bytts 
mot ännu vidrigare rökrockar. 

Okej, det är bara jul en gång 
om året, men det är en gång för 
mycket. 

Det är snuskigt att fira jul i per
verst överflöd när det ser ut som 
det gör här i världen. 

Jul här- Svält där. 

Från 
l ö nekarnpen 
Vi läser i onsdagens Sydsvenska 
att professorn emeritus i nor
diska språk efter ett långt arbets
liv i den akademiska språkvår
dens tjänst har uttalat att 
"Sverige är ett u-land när det 
gäller professorslönerna". Vi på 
VB är ju alltid försiktiga med 
överord men om uttalandet är 
represe~tativt för språkbruket i 
professorns akademiska underyis
ning så skulle vi närmas~ VIlJa 
säga att uttalandet 1 varJe fall 
inte omedelbart stärker argumen
ten för högre lön. 

Programarbete 
Redan i januari börjar förbe
redelserna för VPK's nästa 
kongress. Den kongressen 
skall ju anta ett nytt partipro
gram, och det fordrar extra 
lång förberedelsetid. Vi 
hoppas att alla partimedlem
mar och alla på vänsterkan
ten ska delta i kongressde
batten. 

Vi har utgått från att 
programkommissionen, som 
utarbetar ett förslag till parti
program ska vara färdigt med 
sitt arbete sommaren 1986 
och vi har försökt anpassa 
VPK Lunds tidsplan efter 
detta. 

Vi har tänkt oss programarbetet 
i två etapper. Den första etappen, 
som alltså börjar i slutet av janu
ari, har vi tänkt oss en mera över
gripande diskussion av angelägna 
frågeställningar, och den andra 
etappen tar vid när programkom
missionen lagt sitt förslag och vi 
kan ta itu med de konkreta skriv
ningarna. 

Den första etappen har som 
grundstomme ett antal temamö
ten, där kunniga och debattstimu
lerande personer håller en kort in
ledning, varpå följer en allmän 
diskussion i smågrupper. Vi vet 
inte hur stort intresset för pro
gramdiskussionen är på det här 
stadiet, men vi hoppas att det 
under ··åren kan bildas små studie
grupper kring specifika p1 o b lem i 

Afghanistan 
I ett uttalande med anledning av 
att det är sex år sedan Sovjet
unionen invaderade Afghanistan 
säger Vpk Lunds styrelse bl. a.: 
". . . Den sovjetiska invasionen 
utgjorde en grov kränkning av det 
afghanska folkets rätt till natio
nellt oberoende . En progressiv ut
veckling kan aldrig tvingas på ett 
folk utifrån. Socialism måste byg
gas utifrån varje lands egna för
utsättningar. Den fortsatta sovje
tiska krigföringen i Afghanistan 
gynnar enbart Sovjets stormakts
intressen. En första förutsättning 
för en utveckling i folkflertalets 
intresse · i Afgl1anistan är att de 
sovjetiska trupperna lämnar lan
det." 

Seriefinal 
Måndagen den 30.12 blir det stor 
bowlingfest på Bollhuset. Klockan 
21 möter Lasarettet Vpk IF i en 
rafflande seriefinal i korpens 
divission I. Lasarettet leder före 
matchen med en poäng. Det 
finns alltså chans för vpk -laget 
att bli Lunds bästa korplag i 
bowling 1985. 

Bra frågor 
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samband med partiprogrammet. 
Nedan följer en preliminär 

förteckning över de temamöten vi 
tänkt oss. Vi har givetvis förslag 
till inledare, men vi har in te 
hunnit kontakta de tilltänkta per
sonerna, varför vi inte kan lämna 
namn på inledarna. Med inledare, 
tider och platser återkommer vi i 
januari. 

Planerade temamöten 
l. Leninismen i VPK (slut. jan.) 
2. Socialistiska alternativ till 

leninismen (febr.) 
3. En möjlig socialism-planens 

och marknadens roll 
(febr/mars) 

4. VälHirdsstaten-mellan repro
duktion och repression 
(mars/april) 

5. VPK och patriarkatet 
(april/maj) 

6. Imperialismen som kapitalis
mens och realsocialismens 
högsta stadium? (maj) 

Vi planerar också ett lördagsmöte 
med någon/några representanter 
för Socialistisk Folkeparti i Dan
mark, där vi ska få tillfälle till in
formella diskussioner. Och dess
utom hoppas vi att vi kan göra ett 
besök hos SF i Danmark. 

Till sist: det är vår förhopp
ning att programdebatten i 
Veckobladet, Ny Dag och andra 
organ ska bli livlig. Så fatta pen
nan redan i jul- och nyårs
helgerna! 

VPK Lunds studieutskott 

Varför plogas inte cykelbanorna? Saknas det maskirmtrustning? 
Finns det inte personal nog eller skiter man helt enkelt i cyk
listerna? 



PERSONLIGT OCH 
POLITISKT 

Sex år i Vpks partistyrelse, sex 
år i kvinnapolitiska utskottet -
ja, då tyckte jag att jag gett mina 
ideer, för tillfället Gag återkom
mer gärna!). Jag ville ge plats åt 
dem som stod främst på barrika
derna, i kvinnapatrullerna i val
rörelsen. Därför avgick jag ur ut
skottet, men kvinnokampen har 
jag därmed inte avslutat. 

I vårt parti som i andra, väl?, 
anses alla platser i styrelser, ut
skott etc lediga, obesatta inför 
val, eller hur? Vi anser också att 
de som sitter i en valberedning in
te ska föreslå sig sj älva till de pos
ter som ska tillsättas. Men i prak
tiken tillfrågas de som suttit i sty
relser, utskott etc om de vill sitta 
kvar, och kan få göra detta också, 
utan att vara nominerade. Och 
den som sitter i en valberedning 
kan också få komma ifråga för en 
post. Det vore kanske bra om vi 
bestämde hur vi ska ha det. For
malisering kan öka demokratin 
och minska möjligheterna till 
missförstånd och bråk. 

Det nya kvinnapolitiska ut
skottet kan inte sägas ha fått na
gon bra start - eller kanske ändå? 
Nu har det diskuterats så mycken 
kvinnapolitik att vi säkerligen 
kommer att uppmärksamma ut
skottet och dess kvinnokamp all
deles speciellt? Ställa krav, kom
ma med förslag? I så fall kan man 
vända de t hela till något gott. 

Inte svart eller vitt 
Det har skrivits, talats och ut

talats mycke t om tillsättandet av 
det nya kvinnapolitiska utskottet 
och jag skulle kunna tillfoga en 
hel del. Men skulle det bli kon
struktivt? Leda framåt? Nej, jag 
tror inte det. Så mycket vill jag 
ändå säga att det är tämli~en na
turligt och för ett parti livsnöd
vändigt att det finns olika upp
fattningar; att politiska motsätt
ningar blir personliga (och vice 
versa) är också rätt vanligt. Det 
som är beklagligt är att vi inte 
lärt oss att rätt utnyttja, dra lär
dom och kunskap av motsättning
arna och så utveckla partiet. 

I den här "uppgörelsen" finns 
ingen som kan be~krivas svart, 
ingen vit, det finn s inte bara en 
som är, respektive känner sig, för
orättad, utan tyvärr flera . Det för 
ra utskottets arbete irriterade sä
kert många, men inte partiled
ningen, tror jag mig kunna säga. 
Det har debatterats och konsta
terats svårigheter och svagheter 
- låt oss nu gå vidare och önska 
det nya utskottet lycka till! Det 
består också av kamrater. Och 
med den här debatten i bakgnn
den kommer det nya utskottet i 
sitt arbete att flytta fram kvinno
kampen i klasskampen att följas 
med stort, ja stigande intresse. 
Och vi som haft synpunkter kan 
hjälpa det i denna hela partiets 
angelägenhet, inte sant? 

Karin Lcntz 

Blanda inte 
bort korten! 

Rykten har cirkulerat att tre kvin
nor i det förra kvinnapolitiska 
utskottet inte blivit omvalda av 
politiska skäl. 

I förra numret av VB går Jörn 
Svensson u t och ger oss fakta 
som skall ställa saker till rätta och 
få oss att sluta ifrågasätta valet. 

Det första argumentet är att 
valberedningen består av två kvin
hor och en man (en medlem blev 
själv vald och en reserverade sig). 

Det andra argumentet är att 
partistyrelsemötet till 40% består 
av kvinnor. Att kvinnor är väl re
presenterade bör )n te hindra oss 
från att kritisera. Aven bland kvin
nor kan politiska motsättningar 
förekomma! 

Att röstsiffrorna i partistyrel
sen är entydiga motsäger inte 
heller ryktet om politiska mot
sättningar, tvärtom. Det visar 
istället vilken inriktning partisty
relsen tycker att kvinnapolitiken 
skall ha. Det är detta vi vill dis
kutera! 

Jörn Svensson försöker få 
diskussionen att handla o!lN1ågot 
ann a t - vi i Skåne skall in te ställa 
krav på mer ä; , en representant i 
utskottet, och den vi får nu är 
minsann en "militant socialistisk 
feminist". Dessutom har lands
orten fått fler representanter. 

Blanda inte bort korten Jörn 
Svensson! Vi har fortfarande inte 
fått ett enda argument som håller 
för att ta död på ryktena om po
litiska motsättningar. 

Linda Björnman 
Ylva Stubbegård 

YTTERLIGARE FAKTA 
om Vpks kvinnautskott 

Partistyrelsens uppmärksam
made val av nytt central t kvinna
politiskt utskott har kommente
rats i de senaste VB-numren. I 
förra veckan, nr 41 , söker Jörn 
Svensson skapa klarhet genom att 
lägga fram några fakta. Men vad är 
fakta? Till det som JS redovisar 
kan följande tilläggas. 

Slingringar 
V al beredningen bestod av tre 

personer, Brit Rundberg, Viola 
Claesson och Lars Pettersson. Den 
senare reserverade sig mot försla
get. VU ställde sig bakom det. 
Viola Claesson har alltså varit med 
om att föreslå sig själv både till 
miljöpolitiskt och kvinnapolitiskt 
utskott . 

Debatten i samband med valet 
i partistyrelsen gick ut på att det 
rått dåligt kamratskap i utskottet 
och att det handlar om personliga 
motsättningar etc. Det blir alltmer 
förvirrande allteftersom motive
ringarna slingrar sig fram. J örn 
Svensson påstår nu också att ut
skottet brustit i aktivitet. Jag var 
med i förra utskottet och känner 
verkligen inte igen mig. Utskottet 
har fungerat bättre än de flesta 
andra utskott. För egen del får jag 
väl snart upprätta en lista på alla 
de kvinnapolitiska konferenser 
och kurser runt om i landet som 
jag hållit inledningar på. 

Det är ingen som påstått att 
det nya utskottet inte valts av en 
majoritet i PS. (Sedan dess har 
Kerstin Lindahl från Göteborg 
hoppat av - vill inte sitta som 
gisslan i utskottet.) Däremot har 
man gjort förändringarna på dåligt 
och tvivelaktigt redovisade grun
der. Ingen tror väl att det bara 
handlar om personliga motsätt
ningar mellan förra ordföranden 
Karin Månsson och den nyanställ
da funktionären Lena Ohlsson 
eller är det Viola Claesson? Varför 
skulle i så fall så många bytas ut 
utan information och kritik? 

Åter till 60-talet? 
Fyrtio procent av partistyrel

sens ledamöter är kvinnor, alltså 
är allt OK tycks JS mena. Det 
känns som att återföras till 60-
talet när man ska behöva säga att 
man in te au torna tiskt får e t t k vin
nopolitiskt medvetande bara för 
att man är kvinna. För det krävs 
intresse, kunskaper och insikter! 
Det är faktiskt därför det in te är 
en framgång för" en progressiv 
kvinnokamp att t ex ytterligare 
några kvinnor blir chefer eller att 
Margaret Thatcher är premiärmi
nister. Det kan tyckas vara väl 
drastiska exempel men uet är kan
ske nödvändigt att sätta saker på 
sin spets. Skillnaden att arbeta för 
jämställdhet mellan kvinnor och 
män och att bedriva en kvinno
kamp är att i kvinnokampen går ~ 
längre än att bara använda kvanti
tativa mått. Det handlar om att 
diskutera i kvalitativa termer. Att 
våga ifrågasätta mannen som 

Bränna sopor 
I VB nr 40 redogjorde Lars 

Bengtsson, Vpks ledamot av ener
giverkets styrelse, för en motion 
om bl a sopförbränning. Han före
slog att sopor och avfall som inte 
var miljöfarliga, eller kunde bh 
det, skulle förbrännas för att ge 
energi. 

Nu har jag emellertid sett att 
Vpk centralt i Sverige kräver 
stopp för sopförbränning. Vad sä
ger Lars till det? Det är svårt att 
åstadkomma en fullständig för
bränning, hittills har inget kom
mersiellt verk lyckats med det. 
Sopor är också komplext sam
mansatta. Det torde vara svårt att, 
trots källsortering, finna en harm
lös sopsort att förbränna. Dess
utom aterstår att ta hand om far
lig slagg efter en förbränning. 
Ekonomin för konventionell för
bränning har också starkt ifråga
satts. 

Det ryktas att en enig miljö
och hälsoskyddsnämnd gett 
Rahms tryckeri på Norra Fäladen 
tillstånd till ökade utsläpp. Hur 
kan Vpks representant i nämnden 
försvara detta? När vinden ligger 
på luktar utsläppen, och det 
känns inte bättre att veta att and
ra utsläpp kan vara farligare. Jag 
menar att inget utsläpp är ofarligt 
och ingen människa kan bevisa att 
något är ofarligt för människor 
och miljö. Tvärtom finns det allt
för många indikationer på att lös
ningsmedel m m medför skador 
på nfitur och miljö. Att rösta för 
ökade utsläpp var ett gravt felsteg 
i det annars goda miljöarbete som 
Vpk utför. 

Tacksam för svar. 
Röd miljöintressent 

norm för det mänskliga handlan
det. I det sammanhanget har Vpk 
hittills varit föregångare . 

Jag vidhåller att ommöblering
en i utskottet har en politisk 
grund, bl a skillnader av ovan an
tytt slag. Är det inte lika bra att vi 
börjar diskutera politik? Förhopp
ningsvis skulle en sådan debatt 
skapa klar h e t. Det är j u en grann
laga uppgift för vänsterns kvinnor 
(och män) att utmejsla en strategi 
med vilken vi kan möta det allt 
kärvare klimatet för kvinnofri
görelse i dagens Sverige. 

Tora Friberg 
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SVAR T l LL GUSTAF 
- Det är i alla fall bra att det 

inte blev någon ny majoritet i 
kommunfullmäktige. Nu kan Vpk 
fora en kompromisslös politik för 
att klämma åt bilister och villa
ägare. 

Så tänkte jag efter valet fö r att 
trösta mig över att vi inte åkte ur 
riksdagen. 

Nu läser jag Gustafs rapport 
från kommunf~llmäktiges budget
mate med stigande förbittring. 
Som våra kamrater beter sig där! 
Jävla smilfinkar! 

. Nu har dom fått en plats som 
rumontetsföreträdare också. Det 
är kusligt likt vårt gamla krav på 
att oppositionspartierna ska ha 
politiska sekreterare. När man får 
igen()m sina ~av_ ska man akta sig. 
Det ar naturligtVIs mutor! Bilister
na håller på at t köpa upp våra 
kamrater i fullmäktige. 

Det är visst Kajsa Theander 
som ska få jobbet. Henne vet jag 
var jag har. J ag såg henne prata 
med en folkpartist efter fullmäk
tigemötet Snart vill hon väl ha 
tjänstebil också. 

Nej det går inte! Vpk måste 
omedelbart lämna fullmäktige . 

Och Gustaf - min gamle kam
rat som översatt mitt verk "Mora
lismens politiska ekonomi" till 
tyska - han tycks gilla det hela. 
Mot honom måste vi vidta disci
plinära åtgärder. Förbjud honom 
att betala till kampfonden! Betala 
tillbaka de bidrag han redan läm
nat! Det är judaspengar. 

Ernst 

VILHELM EKELUND-LOPPET 

För löpare och cyklister blir det 
start från Eslövs järnvägsstation 
på julaftonmorgon kl 9.00. Ett 
lämpligt pågatåg går från Lund 
kl 8.45. 

Följebil kommer inte att finnas, 
tag därför inte med onödig ut
rustning. 

V andrarna startar tidigare. Är 
du intresserad så kontakta Gunnar 
Sandin, tell3 58 99 . 

Nytt för i år blir »Lill-Ekelund», 
som kommer att gå mellan 
Stångby och de för alla gemen
samma målsnöret vid Lundagårds 
konditori. Kontaktperson är 
Katinka Hort te! 12 90 98. 
Samma nummer Har Finn Hag
berg som står för det större 
loppet. 

Eftersists på Kyrkog .17 hos 
dessa två sistnämnda. 

Tävlingen är helt prisfri blott 
äran vinkar med sin väna' hand . 
Vi ses i gryningen ! 

Postadress. 

MILJÖPARTIET OCH 
POPULISMEN 
Svar till Björn Fryklund 
& Tomas Peterson 

Det svar BF & TP åstadkom på 
vår ("kugg-"?)fråga var, som de 
själva tydligen insåg, allt annat än 
adekvat. Följaktligen kan vi inte 
ge dem, eller snarare deras teori 
"godkänd". Vi ville att de skulle' 
med ledning av sin teori, identifie: 
ra de skilda ekonomiska bak
grundsfaktorer som avgör att som
liga småborgare blir mottagliga för 
en "högerpopulism" medan andra 
dras till en "vänsterpopulism". 
Det räcker knappast att som svar 
på denna fråga anföra att småbor
gerligheten är ett ideologiskt klu
vet släkte. Man får nästan sluta sig 
till att. BF & TP egentligen menar 
att det är subjektiva faktorer som 
~er utslaget. Men detta säger de 
mte och kan knappast heller säga 
det och samtidigt behålla sin teo
retiska självkänsla intakt. Men nå
gon annan förklaring kunde BF & 
TP in te prestera innanför de 
trånga ramar som VB utgör. 

M"n detta var bara en kugg
fråga de inte klarade av att svara 
på. Vi noterar att de heller inte 
har svarat Finn Hagbergs och Las
se Svenssons undran om vilka 
motbevis BF & TP skulle anse va
ra tillräckliga som falsifikation av 
deras hypotes (dvs att miljöpartis
ter är yrkesverksamma i och präg
lade av den enkla varuproduktio
nen). Den frågan har vi själva haft 
anledning att ställa oss eftersom 
vi knappast mött några 'egna före
tagare i miljöpartiets led. 

Ingen teorifientlighet ' 
En sak till: BF & TP menar att 

vi uppvisar teorifientlighet och ett 
bnstande mtresse för att föra en 
seri~s de~atL(De vill tydligen för
behålla s1g ratten att avgöra vad 
som är seriöst.) Nej , herrar Fryk
lund och Peterson vi är inte fient
ligt inställda till 'teoretiska reso
nemang i sig, men vi medger gärna 
att VI har svårt för era doktrinära 
premisser. Vi reagerar såväl intel
lektuellt som spontant känslomäs
sigt mot föreställningen att män
niskors livsåskådning och världs
bild, på ett entydigt och avgöran
de sätt, bestäms av deras roll i den 
ekonomiska sfären. Att alltid hän
föra politiska ställningstaganden 
~ch bete~nden till - ett aldrig så 

upplyst - _ekonomiskt egenin
tresse ar att fornedra, och förring
ar alla de fantastiska människor 
såväl innanför som utanför vår~ 
båda partier, som för en självupp
offrande kamp för en bättre och 
säkrare värld - för alla. 

Vi värjer oss för er människo
syn! Vi varken kan eller vill vara 
med om att bära detta materialis
tiska ok som marxister i alla tider 
har påtvingat sig själva! 

Fiona Björling 
MikeMoon 

Karin Blom 
Erik Dah . .lbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Veckobladet 
1"986 

Helgerna och ekonomin tvingar 
trvärr v~ att !;Öra ett uppehåll 
tillden 17 JanUarll986. Ekonomin 
tvingar också fram en höjning av 
prenumerationspriset till 90 kro
nor om året, inklusive fri hem
bärning. 

Men 1986 kan bli ett bra år 
för VB. Ett redaktionsmöte den 
17.12 beslöt om bättre planering 
av numren i syfte att få fram fler 
och bättre nyheter, inte minst om 
de11 stora världen utanför Vpk 
( daremot m te om den stora världen 
utanför Lund). Debatt- och in
sändaravdelningarna har på senaste 
tiden frodats vilket är mycket 
glädj:'lnde, även om ytterligare ex
pansiOn knappast är möjlig av ut
rymmesskäl. Bevakningen av 
möten och kulturhändelser ska 
också bli bättre, liksom av kom
munalpolitiken - se särskil~ arti
kel. 

En uppfräschning av bildarkiv
et utlovas också. Nya redaktörer 
är Mårten Dum!r och Gunnar 
San din. 

POSTTIDNING 

Påminnelse 

Vi vill påminna alla utskott, 
nämnder och kommitteer att 
lämna in verksamhetsberättel
se för 1985. Före den 7/ 1 
1986, som också är sista dagen 
för inlämnande av motioner 
till årsmötet. 

styrelsen 

VANDRINGSSEKTIONEN. Lö 
21.12 kl 12.08 avfärd från SJ buss
statio n. Ater söndag kl 15. An 
mälan till Ingrid Andr~. te l 
14 26 72. 

BLASORKESTERN. Fre 20.12 
samling till jul fest på Spexaren 
senast kl 18, för gästerna kl 19. 
Första rep efter jul sö 12.1. 

VPK IF: Träning även lördag 
21.12 kl 16-18 på Lerbäcksskolan 
Därefter uppehåll t ill 11.1 då 
inomhusfotb ollen börjar på nytt. 

konvnunistlak 
kommunalpolitik 

K OMPOL: Mån 6.1 kl 19.30på 
lokalen, Bredg 28. Fortsatt disku
ssion inför det kommande året. 

~ECKOBI.ADET 

DENN A VECKAS REDAKTION: 
Lars Borgström Lars Ni lsson och 
Lars Svensson. ' 

KONTAKTREDAKTÖR för nästa 
VB som görs 15/1 1986: Gunnar 
Sandin 13 58 99. 
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