
l7J~(~Jlf)III .. lll)l~'l, 211 
ORGAN FÖR VPK/KU LUND UTKOMMER FREDAGAR 
St Annegatan 7, 223 50 Lund. Telefon 046/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 17-20. 
Postgiro 71 00 93-6. P ren. 1 O kr för 20 nr, skriv "Veckobladet" på talongen. 1976 2:a årg. 

Fredagen den 17 september 1976 

'l'lli\)JS! 
~ocialdemokraternas ordförande i Lund, Birger Rehn, 
_a häromveckan att VPK:s kommunalpolitik var trams. 
Efter många år i kommunfullmäktige och i olika nämn
der och styrelser är ju Rehn något av expert på vad 
trams vill säja. Men vi tycker att han den här gången 
har tagit miste, och att det är han själv som står för 
L~amset. 

1 lönearbetarnas intresse 
VPK kräver »Bra daghem åt. alla barm> - har Rehn in
te insett behovet av barnomsorg och dennas betydel
se för kvinnans frigörelse och barnens utveckling? 
VPK säjer nej till höjda kommunalskatter och verkar 
för en skärpt beskattning av storföretagen. Inser inte 
SAP Lund att kommunalskatten hårt drabbar de van
liga lönearbetarna? 
Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken är en annan vik
tig punkt i VPK Lunds kommunala handlingsprogram. 
Vill Lundasossarna fortsätta den ensidiga satsningen 
på privatbilismen? 
Vi har bara återgett några av VPK Lunds viktigaste 
krav. Gemensamt för dessa och för hela det kommu
nala handlingsprogrammet är att de är helt i linje med 
lönearbetarnas intressen. Men det struntar ju Birger 
Rehn i. 
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Samarbete med moderaterna 
En politik som SAP:s ordförande däremot har stor 
respekt för är moderaternas. Vid den kommunala de
batten i förra veckan var sossarna rörande eniga med 
moderaterna och de andra borgarna om att VPK -
och än värre : publiken! -skulle utestängas från de
batten. I kommunfullmäktige är det likadant. Sossar
na samarbetar hellre med moderaterna - storfinansens 
och överklassens politiska språkrör - än med den so
cialistiska delen av arbetarrörelsen. Exempel på så
dana frågor är rivningarna vid Clemenstorget, taxehöj
ningarna, byggandet av stora dyra bilvägar i stället 
för barndaghem. 

Bryt borgarväldet i Lund! 
Tänker du cien 19 september läg~a din röst på något 
av arbetarpartierna? Väljer du da det parti som repre
senteras av Birger Rehn, som föredrar att samarbeta 
med moderaterna och de andra borgarna, framför att 
ta strid mot deras arbetarfientliga politik? Eller lägg~r 
du diri röst för VPK, som står för kamp mot borgar
väldet i kommunfullmäktige och på arbetsplatserna? 
Endast en utökad representation för VPK 1 fullmäk
tige kan bryta borgarväldet i Lund, förhindra social
ciemokraternas samarbete med moderaterna och vri
da politiken åt vänster! 

Rösta för en radikal arbetarpolitik - rösta på VPK! 



l HÖRNET AV MÅRTENSTORGET ... 
- Nämen hej, Ola. Sån tur att du var här just nu! Kan 
du hålla läktbiten medan jag försöker spika ihop af
fischtavlan? Jag tror att det är sjätte gången som vi 
måste ut och laga den här. 
-Jojo, det finns huliganer. Jag såg i tidningen att ni 
hade tatt nån högerslyngel på bar gärning. Hoppas att 
han fick vad han tålde. 
- Vi slåss inte, Ola, även om det kliar i fingrarna ibland 
ibland. Har du förresten sett våra handmålade tavlor? 
- Jag rör mej inte mer än jag behöver, men den i Råby
gatan om Domus parkeringshus har jag sett, och den 
är fin. Ett parkeringshus blir inte bättre för att det är 
Solidar som bygger. Det är synd och skam att det ba
ra är kommunisterna som vågar gå emot. De andra 
snackar vackert när det är val , men sen gör de inte 
ett förbannade dugg, utan bilarna får fördärva stan 
bit för bit. 
- Visst är det bedrövligt, men du har fel i att det ba
ra är VPK som protesterar. De som ska råka ut för 
eländet finner sej ju heller inte i vad som sker, och det 
är mycket viktigare. Se på b)'alaget nere på Kloster
gården som snart fått bort alla planer på den där van
sinniga motorvägen. Nu är det mget parti som vågar 
försvara den. 
-Inte nu före valet nej, men vänta bara till sen. Fast 
nu går ju VPK fram i kommunalvalet och då måste de 
släppa in er i byggnadsnämnden. Se då till att ni får 
dit en riktig hårdning som kan hålla tummen i ögat på 
dom som förstör stan. Inte minst på Birger Rehn. Och 
i kommunstyrelsen ska ni ... 
- Stopp nu, vi är inte där än. Visst tror jag att det 

VB granskar: 
(M): VI STRUNT AR I LINER O! 

Så har då turen kommit till yttersta högern, modera-
terna, i vår serie om den kommunala politiken. . 
Ivloderaternas kommunala handlingsprogram karakte
riseras av en allmän substanslöshet och pratighet. Tex
ten är späckad med uttalande av typen: »Ledstjärnan 
för den fortsatta utbyggnaden av verksamheter, insti
tutioner och bostäder i kommunen bör vara bevaran
de av de goda miljöerna och en förbättring av de and
ra», »Kommunen bör icke belasta sin ekonomi genom 
att hålla en orealistisk markreserv». Båda goda exem
pel på politiskt struntprat. 
Lite konkretare blir moderaterna när det gäller frågor 
där man känner djupt engagemang. I avsnittet »Trafi
ken i Lund» säjer man: »Utöver de större planerade 
parkeringsanläggningarna bör även flera mindre parke
ringsanläggningar skapas för de boende och besökan
de ... Parkeringshuset i kvarteret Färgaren (Epavaru
huset) måste snarast börja byggas och utformas så att 
en utbyggnad av kapaciteten är möjlig». Här talar man 
klarspråk. Moderaterna ställer sig alltså i spetsen för 
en ytterligare ökad biltäthet och vandalisering av 
stadskärnan. 
Frågan om byggandet av Lineragården tassar man ru · 
runt som katten kring het gröt. »l de östra kommun
delarna (man menar nog Linero. VB:s anm.) är det 
ett stort problem för ungdomen att kunna komma in 
till Lunds centrum för att få del i de aktiviteter som 
finns där. I avvaktan på en utbyggnad av dessa akti
viteter (troligen menar man aktiviteter ute på Linero .. 
VB:s anm.) måste man lösa de problem som finns 
vad gäller kollektiva transportmedel, som idag har 
turtider som på intet sätt är anpassade för ungdomar». 
Alltså: i stället för den av VPK och ·socialdemokrater 
förordade Lineragården vill moderaterna ändra på 
turlistan för 3:an ut till Linero. 
En lämplig slogan för moderaterna att gå ut med i va
let hade alltså varit: »Med moderaterna för ändrad 
turlista på linje 3». 
Ack ja. 

går hyfsat för oss i valet, men vi tar inte ut några vin
ster i förskott. 
- Nänä, det kan va förståndigt. Men nog märker du 
väl hur vinden blåser? Titta bara på eran valbyrå vid 
Botulfsplatsen. De andra partiernas ser ut som begrav
ningsbyråer, men hos er är det ju folK: f~r jämnan. Nej, 
jag tror att ni går fram rejält .. 
-Här i stan kanske, men villaägarna ute i Veberöd 
ska ju också rösta. De har blivit många fler sen förra 
valet, och där lär vi inte ha många sympatier. 
-Ja, är det inte för djävligt? Tacka tusan att social
demokraterna får det svårt när de för en politik som 
direkt gör folk till borgare. För det är klart att när det 
gäller att lova förmåner till' villaägare kommer borgar
na alltid att va duktigast. Sen hjälper det inte att so
cialdemokraterna fjäskar allt vad de kan. Har du ett 
den där valbroschyren de ger ut i Lund, med ett sädes
fält och ett litet hus på omslaget? Och en stor svensk 
flagga? Det påminner inte ens om centern, det är rena 
moderatstilen. 
-Jag har bara hört talas om den där broschyren, för 
det blev visst nån olycka när den skulle ut i brevlådor
na. 
- Olycka? De var för lata för att dela ut den själva, 
som ni gör med erat material, och för snåla för att an
vända posten. De försökte använda en sån där liten 
sk:um utdelningsfirma, och så gick det som det gick . 
Ni har i motsats till dom en vettig politik, och då får 
ni ert folk att ställa upp. Det är det enda som håller i 
längden. 

Kamrat Mao Zedong 
Med anledning av Mao Zedongs död har styrelsen för 
VPK Lund gjort ett uttalande. I utt.alandet heter det 
bl.a . att »borgerliga massmedia frossar i vördnad för 
den store mannen. Vi känner igen detta från våra his
torieböcker, som försöker framställa det historiska 
skeendet som ett resultat av kungars och fältherrars 
ageranden. När vi kommunister hedrar Maos minne 
gör vi det Renom att framhäva Kinas bönder och arbe
tare och dess kommunistiska parti». 
Man framhåller också, att Kina i dag besitter en hög 
grad av folklig mobilisering, samtidigt som Kinas ut
rikespolitik kritiseras. »Det enda positiva (i och för sig 
viktigt) som kan säjas är att den bidragit till att kom-. 
munistiska partier världen över utvecklat självständi
ga strategier och tagit avstånd från tesen om ett ledan
de parti». 
Uttalandet avslutas på ett något ovanligt sätt: med en 
dikt skriven av Mao Zedong själv. 

Bolognaresa 
I mitten av oktober åker en grupp VPK:are på studie
resa till Italien, närmare bestämt till Bologna - sedan 
lång tid kommuniststyrd -stad - i det röda Emilien. 
Framför allt kommer man att studera stadsbyggnad 
och social service. VB kommer att rapportera mera 
om resan. 

Offset 
Förra veckans VB var av ganska gålig teknisk kvalite, vilket be
rodde på orsaker helt utanför red:s kontroll. l detta nummer 
försöker vi reparera denna skada genom att vi offset-t rycker. 
Gi vetvis är det vår förhoppning och mål att vi inom en inte 
alltför av lägsen framtid regelbundet ska kunna nyttja offset . 
Men ännu ett slag får vi dras med stencilering. 
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