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Socialdemokraternas kommunala program.: 
VI LITAR PÅ MARKNADsKRAFTERNA! 
I serien om partierm.c: korrzrnunal.poUtiDka 
1
· :::,·1..1. Z·i "'{./Sprcgram ha:t• v·" ,: dr;t·ta nurrmex• 
-~;_"'·??nr·:/~ -ti-Zl~ scaiaZdel.'1t ; 1-~1'a-:.;cY'. -4. r:·i f .. r:a_, 
.\-:;.lt;, ::r·::t ~if.J.~ k/.)JTtirzer-t-t.::..ra 01~a~·t;. f:]rl de;~-

1-'l.tt regeringspart:Let inte har ~1ågon som 
he-lst avsikt att kämpa för lönearbetarnas 
makt aver produkt:Lonen har vi både finans
och statsministerns ord på. SAP:s lokalav
delning i Lund bryter 1nte det minsta mot 
den linjen. 
Redan i inledningen påpekas, at. t man vil.l 
ge "näringslivet gynnsa."Urc.a arbetsbetingel
ser", dvs, att man ska garar.tera företa·
q<.:.us vinster. Klassa.t'"'..arbetslinjen ska allt· 
s.: fortsätta 'iven p,'i. loku:l. :~.iv l. 

~len visst finns det r.!Lls:iL.ttlingar i prog
rammet som rra...'1 k.a.n balla med c.>.m, t, ex. 
att var je ung m~innis 1~a s}{a L 1.:mPa erbjudas 
arbete, praktik. eller vid.a:fcutbi Ldning, 
att: "sysselsätt.ningsr;rr.adcn s\a ökaE. så at t 
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· SDS och två möten 
Infor valet avslöjar den borger liga pres
sen sitt verk.J.iga ansikte. Bt.t. ura exemp(~l 
är SDS:s bcvc1.J.:nir~ av politiska. hbindeL:;er 
just nu. 

l söndags sd. arrangerade VPK-l.i.md ett val
möt.e på stortorget~. Ett möte som samlade 
femhundra personer cch di.:.r Folf Nil':;sor 
från Lund OC'b Jörn Svensson fr:!.n ::-iksdagen 
redogjorde för VPK:s poLitik på .1\.~.;nmnmal-

och riksplanet. Det var bra och klargörande 
tal och mellan talen kunde vi lyssna på 
blåsorke3tern. 

~o.-råndagens SDS nämner inte:: metet meC. et.t r..;rd 
(på onsdagen kom det in en pli.ktskyldiq 
snutt på fyra cm.). ~1öt.et var utannonserat 
i SDS på Lulldasidan och reda:; p.:i söndags
tv.'illen lämnade vi. in ett pressmeddelande 
till sus. Den bristaJJ.dc rappo:cteringen kan 
alltså inte skyllas på okunskap. 3DS har 
hel t enkeJ t i. den poli tis1{a nyttans namn 
tigit iLjäl vårt valmöte. 

Nästa dag> .L mån.dags, så kc.:m Gå::;to. Botlifqn 
till stan.' Han Sa.."Ulade .hl1lt hu.::; i stads
hallen och drog inför tmtu.siastiE:ka. mode-
rater och VB:s utsän..ie <c:n :ner ilr, en timnc 
lång klagovisa. Er. visa cia.:r han inte på en 
enda punkt r·f'~dogjorde får vad mcderatern<.:. 
vill, ut.an hela t.a1et var et.t 8nda smbhad:
ande på }'alme och sossurna, p.: sKatt:erna 
o. s. v. Han klagade och klagade. 

I SDS: s stort uppslagna reportage från mö
tet i tisdagens t.id.ninq refererar man inte 
gnället och klagandet ut.:J.n skriver "Hycket 
av Bohmans anförande handlade om den hogre 

v~orr.r.J''-'I•cn:::. invånare fex goda n:öjlighete:c 
att. väl ja arbete" osv. 

Nd.r man sedan vill ha reda plt hur sossarna 
tänker sej att dessa u.H ska uppnås blir 
man helt utan ledning. Inte ett ord om hur 
det ska qå till. Förmodli.gen tänker man 
se~ clll jcbben ska falla JlE.r från hjmlen. 

Bristen p!'- konkreta forslag försöker man 
dölja genom att vitt och brett tala cm 
planer inq-. Den p 1_aner.ing som nu förekom
mer är knappas t~ viird. namne t p laner .in g, 
c:c t :~:ir:ner envar tilL S!1aras t är det fr:1··· 
-;:a: • .:>:,: r:~q.i.strerj ng av clet privata "när in]:::·· 
livets" ochov. '--10< typen av pLanering vill 
Sl':I' L•.:u.;:l utveckla, dvs kor.:n•tmen ska pa, _ _. ett 
effektivare sätt anpas~;a. sej efter kapita
l<;l..., Ö!1.;>( mål. ')e·t soci.a1der.:okratiska p.rog
ru:. . .rr •. '"t --.~ .L..;ar ty ... tligt, att för de väljare 
~': ~~. vi l l :.a en radikal arbctarpoli tik och 
kar;,_p :nGt :.apitu.liauen .fi.nns :let bara ett 
a.Lt ... r.i.at.L\T - VPK. 

utbildningen". Det där är en ren l0gn. Bara 
fern minuter av det långa talet. handlade om 
h()gskolercfo:t:men. 

Vi fråg,;u:- den ansvarige journalisten, eller 
om du är utsatt för påtryckrungar uppi.från1 
dina chefer. Varför Y'.::ferer01' rd ·inte Boh-
1m:nu UagoZåt? Xä.ncl:"':; det för pinBamt? Var
fc:'i.' :.:-lu·t:ver r:.i d-ir•ekt.a j'etaktighetei1 ? Vm•
för> 11gl,_';mdes 11 V!1 K:s möte bor•t? 

LOKALA AFFISCHER 
Ett ovanligt inslag i det 
lol<alo. af.fi.schk:t:iget in
för valet svarar VPK Lund 
:=ör. p,.J. or1sc.lagcn satte 
rnan upp ett lO-tal h"md-
m~lade affischer gjorda 
a·v- konsLnci.r·er och dlnatör
'll!11are. Pa. detta v is vill 
n0n aktualisera ett antal 
lokalpolitiska tvistefrå
gm:. 
D<C;nna sat_sning är hel t u
nik i v21l.rörelsen. tlan 
ka•1 ba~ a hoppa;;, att. des
sa ko,lstverk. .i.:1te genast 
utsat.ts för vandalisering. .. 
INSANOARE 
till VB tar vi gärna anot. skriver ni under 
B"ignat>.J.r, så. måste redaktionen ändå ha namn 
och adress, Givetvis sätter vi i så fall in
te ut namnet. 

Till signaturen "Socialist - men vad ~•ka 
man rösta på?" vill vi i sa.mrnanhaTJ.get på·
peka att an du länmar namn och adress tiL .. 
VE-red. så konmer du ganska säkert att få 
d i.r1 -; ns5nC!ar e fJ.J d I ·(.,e):" a.d .. 


