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P -husfråga n: 
•• 

KRAV FOLK M • • TNINGI 
Nu skall snart frågan om EPA:s o-hus slut
giltigt avgöras. Torsdagen den 16 juni kom
mer frågan upp i kommunfullmäktige. En 
rundringning bland fullmäktigeledamöterna 
har gjorts av Aktionsgruppen mot EPA:s p
hus, och den visar att: . 
9 ledamöter (bl. a. samtliga VPK-are) är 

mot p-huset 
l l inte har tag i t ställning 
29 {bl. a. samtliga folkpartister) är för p-

huset 
6 inte vill svara 
8 var oanträffbar a 

Alltså ännu ingen uttalad majoritet för p
huset. Till detta kommer att ca. 14 000 
lundabor genom att skri va på protestlistor 
visat sig vara mot p-huset. Men denna o-

pinions)ttring räcker kanske inte för '{i s sa 
politiker? 

Klarhet i lundabornas inställning i frågan kan 
man få genom en kommunal folkomröstning. 
Därfur har VPK:s kommunfullmäktigegrupp 
motionerat om att fullmäktige skall besluta 
01n att ordna en sådan folkomröstning. Den 
nya kommunallagen som träder i kraft i juli, 
ger denna möjlighet för politikerna att skaf
fafram " ... ett så tillförlitligt be
slutsunderla g som möjligt". 

Om den politiska viljan finns att verkligen ta 
reda på lundabornas åsikt i denna kontrover
sieila fråga och om viljan finns att respekte
ra en väljaropinion, så borde fullmäktige den 
16 juni besluta om bordläggning av ärendet i 
avvaktan på resultatet av. en kommunal folk
omröstning. 

o 

GIFTSPRIDNING l BOS ADSOMRADE 
Lunds Kommuns Fastighets AB håller just 
nu på att i "sina" bostadsområden bekä1npa 
ogräs med giftbesprutning. De som bor i 
områdena är djupt oroade över giftsprid
ningen. Bl. a. har hyresgästföreningens 
kontaktkommitt~ på S:t Hans Gränd tagit 
ett uttalande i vilket man vänder sig mot 
giftbesprutningen. Visserligen påstår fas
tighetsbolaget att giftet är ofarligt, men 
vem kan garantera det och vad menas med 
1 'ofarligt' 1

, undrar nu hyresgästerna. Och 

vilken verkan kan giftet ha på lång sikt? 

Fastighetsbolagets agerande blir ännu märk
ligare mot bakgrund av att man vid höstens 
h yre sfärhandlingar med hyresgästföreningen 
påstod att man framgent skulle bekämpa o
gräs manuellt, och hade budgeterat in fyra 
tjänster för ändamålet. Pengar som man 
tog ut på hyrorna. Nu används dessa pengar 
uppenbart för andra syften. 



E KLÄM 
I förra veckan klubbade komm.uns tyrels en 
den ekonomiska flerårsplanen för Lunds 
kommun. Planen innebär att borgarna skär 
ner utbyggnaden av barnomsorgen~ t. o. m. 
i förhållande till den helt otillräckliga för
skoleplanen. 

Borgarnas. och för all del även sossarnas, 
s. k. olanering är helt 'Jassiv. Man hänvisar 
till det kärva ekonomiska läget och åbero
par kaDitalismens konjunktursvängningar , 
såsom vore de en naturnödvändighet. Och 
nu får alltså barn omsorg, åldringsvård och 
kollektivtrafik stå tillbaka. 

4000 barrn står i dag i daghemskön i Lund. 
Detta faktum måste vara utgångsounkten för 
all olaneri ng av daghemsutbyggnaden . Bor
garna föreslår att under ryerioden 1978-81 
så skall endast 965 barntillsynsolatser ord
nas {varav inte mindre än 350 i familjedag
he:rn) . Det socialdernokratiska ' 1alternati vet 11 

är inte mycket bättre: utöver borgarnas för 
siag föreslår man 150 r:>latser i familjedag-
hem. ' 

hänvisning till att en stor del av kommuner
nas svåra läge beror just nå den· borgerli
ga regeringsoolitiken med kreditrestriktio
ner, devalvering och momshöjning. Han 
menade att en ekonomi sk olaneri ng inte kan 
utgå från en sådan 'Joli tik. 

l språkets spegel 
I en .utredning från socialförvaltningen i 
Lund sågs häromdagen en ny attack ryå 
språket. Någon oås tår att socialförvalt
ningens verksamhet gäller människor som 
råkat utför ''p syko- soc iala funk
il o n s s v i k t e r ". (Om du blir utan jobb 
och måste gå till det sociala för att klara 
dig, då har du förmodligen drabbats av en 
"social funktionssvikt''). 

Exemplet ;,an verka enbart löjligt, men 
tendensen är gammal och tydlig: arbets
köpare blir arbetsgivare och arbetslös 
blir friställd, svart blir till vitt. 

VlJK: s renresentant i kommunstyrelsen, Rolf Byråkraternas språk vill dölja och för-
Nilsson, föreslog 2000 nya olatser utöver vränga verkligheten för oss. Språket vi-
borgarnas förslag. Är det ett helt orealis - sar oå vems sida de står. 
tiskt förslag, som borgare och sossar nå
står? VB ställde frågan till Rolf Nilsson. 

"Nej, givetvis inte. Om vi genomförde ut
byggnaden i den takt VPK föreslagit, så 
skulle det orecis täcka det akuta behovet av 
barntillsynsolatser. Man måste föra en 
offensiv '")Olitik . Kommunerna, inkl. majo
riteten i Lunds kom1nun, menar att de be
slut som fattats i riksdagen om barntillsy
.nen är ekonomiskt ogenomförbara. Men då 
är det ju kommunernas r:>likt att trycka 0å 
staten så att den kan gå in och täcka en stör 
re del av k01nmunernas kostnader för barn
omsorgen. Och det är den linjen VPK hand
lar efter. staten m & s t e ta ansvar för detta. 
Kommunförbundet har m.öte i juni och där 
ligger en motion från Nacka komrnun om 
ändrad kos tnadsfördelning mellan stat och 
kommun. I l'4acka har det som bekant funnits 
- och finns fortfarande- en aktiv barndag
hemsrörelse. Så föräldrar som väntar 0å 
plats för sina barn på daghern, måste in
tensifiera sin kamp. 
O c h vilket är mest orealistiskt - att lämna 
tusentals barn utan fullgod tillsyn, eller att 
få staten att träda in med mera stöd?" 

Med hänvisning till kommunens ekonomiska 
kris ville borgarna höja kommuna lskatten 
med 50 öre 1978 och lika mycket 1979 
(sossarna stödde detta förslag). Rolf Nils
son la ner sin röst i kom1nunstyrelsen, med 

.) f\(7- K~I-IIJI:R. 
"MI G- l N 11::. 
R\ KT1f:rl" BRA.: 

VPK 60-år 
S om bekant firar Vänsterpartiet Kommu
niste rna i år sitt 60 -års jubileum. VPK 
Skåne anordnar därför en jubileumsfest 
lördagen den 4 juni. Festen, som kornmer 
att samla deltagare från hela Skåne 1 går 
av stapeln i Trollsjöskogen, Eslöv. Med
lemmar, symoatisörer och andra intresse
rade hälsas välkomna. Vi återkommer 
i nästa nummer med ett mera detaljerat 
1)rogr~m. 


