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Fredagen den 3 februari 

Vad hände 1977? 
Den verksamhetsberättelse som lades fram 
vid årsmötet, visade tydligt att Lunds 
kommunister kan se tillbaka på ett rikt 
varierat och verksamt år. Bland aktivi
teterna hittar man så skilda ting som 
t ex arbetet med de antiimperialistiska, 
kvinnapolitiska och kommunalpolitiska 
frågorna, arbete inom konsumentrörel
sel, idrottsförening) blåsorkester, pionjä
rerna, tidningsförsäljning och - arbetet 
med Veckobladet . I en kommentar till 
verksamheten sammanfattar Vpk Lunds 
styrelse att Vpk Lund »har en politisk 
verksamhet i Lund som hur den än mäts 
sannolikt är av samma storleksordning 
som alla de övriga partiernas tillsam
mans» en bedömning som VB-red (trots 
viss partiskhet! ) håller för rimlig. 

Vpk Lund och partiet 
De frågor som dominerat arbetet i Vpk 
i stort har givetvis också präglat arbetet 
inom Vpk Lund . Frågan om socialism 
och demokrati har varit föremål för en 
intensiv och viktig diskission och Vpk 
Lunds ställning i denna fråga kan avlä-
sas bl a i avståndstagandet från Flamman
fraktionen och ·i uppslutningen bakom den 
den s k östeuropademonstrationen. 

Lokalpolitiken 
De största framgångarna har vunnits· i 
frågor om stadsförnyelse (Epas p-hus, 
bryggeriet, stadskärnan), daghemsfrågan 
(kampen mot höjda taxor, för mer per
sonal, avskaffa daghemskön) och kultu
rella frågor (stödet till Galleri St Petri, 
Bolognautställningen), vilka frågor fått 
stor uppmärksamhet genom den mobili
sering som skett utomparlamentariskt, 
och som lett till ökad ideologisk medve
tenhet hos många. 
Arbetet i de kommunala nämnderna 1977 
ses mest som ett läroår - för vpk-arna 
och för motståndarna! De sistnämnda har 
fått vänja sig vid att diskutera med kom
munister, något som i en del falllett till 
klarare politiska diskussioner i stället för 
det hittillsvarande samförständsmyglet. 

Arbete i andra organisationer 
Många kommunister i Lund har också ar-

betat (och arbetar fortfarande) inom and·.
ra organisationer. I hyresgästföreningen 
t ex har de kunnat driva på hyreskam
panjen och stött kraven på hyresstopp 
och hyresdemonstration. 
Vpk-are återfinns också i flera av de anti
imperialistiska grupper, som verkar i Lund. 

l 

Vpk Lund - ideologiskt ledande 

Vpk Lunds styrelse konstaterar i sam
manfattningen att Vpk är relativt svagt 
inom fackföreningsrörelsen om man ser 
till förtroendeposter o dy. Detta förkla
ras dock huvudsakligen med den centra
liserade strukturen inom fackförenings
rörelsen, men det framgår dock klart att 
arbetsplatsarbetet i Lund sakta men säkert 
går framåt. Och, fortsätter man, Vpks 
arbete kan inte enbart mätas med kvan
titet och m~n framhåller att kommunis
terna »är ideologiskt ledande i en rad 
frågor.Det gäller t ex makt och demo
kratifrågorna på arbetsplatserna, men 
också en rad andra frågor som kommer 
att växa i betydelse spm kvinnokampen 
internationella frågor, resurs- och energi~ 
frågor, kulturpolitik, bostads och när
miljöfrågor . Vi är idemässigt förberedda 
för den ändring i den ekonomiska och 
politiska miljön, som t ex har tagit 
socialdemokratin med överraskning. 
Vpk Lund rymmer idag ett brett po
litiskt kunnande och allsidiga politiska 
erfarenheter. Genom fortsatt utbygg-
nad av vår organisation och utvidgning 
av vår politiska praktik bör vi under 
1978 ytterligare kunna stärka våra po
sitioner i kampen för socialismen.» 

1978 4·:e ärg. 

MBL? 
Debatt mellan Vpk och FK om med

bestämmandelagen lörd. 4/ 2 kl 14. 
Lokal: Bokhandeln Barrikaden. 

BRYGGERIET 
I dag, fredag, är sista dagen för den 
som vill lämna in synpunkter på den 
stadsplan, som bl a avgör Bryggeriets 
framtid. 

))Rädda jobben -friställ storfinansen» 
Lund är som bekant en ganska demon
strationsintensiv stad. Ofta är det frå
gan om olika antiimperialistiska rörel
ser som demonstrerar och så första 
maj-tågen förstås. 
Den kapitalistiska krisen och regering
ens asociala politik tvingar nu ut de 
traditionella folkrörelserna på gatan. I 
går demonstrerade Lunds byggnadsarbet 
tare för ökat bostadsbyggande. Detta 
mot bakgrund av den stigande arbets
lösheten och krisen på bostadsmarkna
den. Under paroller som »Rädda jobben . 
- friställ storfinansen», »För en socialis
tisk planekonomj)), »Minskad byggpro
duktion förvärrar krisen» tågade de ca 
200 demonstrationsdeltagarna från Mår
tenstorget till stadsbiblioteket, där ett 
efterföljande möte med Jackliga företrä
dare ägde rum. Byggnadsarbetarna hade 
planerat att också medföra banderollen 
»Bostadshus i centrum - inte p-hus», 
men efter ingripande från socialdemo
kratiska politruker försvann den parol
len. 

Vietnam nu - en utställning om 
fredens Vietnam 
I text, bilder och rispapperstryck får 
besökaren glimtar av vietnamesisk var
dag förr och nu. Tyngdpunkten ligge.r 
på dagens situation:det hårda slitet att 
bygga upp landet efter 30 års lidanden, 
återföreningen av landet och familjerna, 
återuppodlingen av förgiftade risfält , re
habiliteringen av socialt utslagna i Saigon 
m.m. 
Utställningen finns på stadsbiblioteket 
6-16/2. Gå oeh se den. Arrangörer är 
Svenska kommitten för Vietnam, Laos 
och Kambodja, ABF, Folkethusföre
ningarna och Y:onstfrämjandet. solidari
tet med Vietnam har sett till att den vi
sas i Lund. 

Glöm inte att gå med i hyresdemon
strationen i morgon, lördag, 4/2. 
Samling kl 11 på Clemenstorget . 



Vpk Lunds årsmöte 
Det har varit årsmöte i VPK Lund vilket 
knappast är en nyhet för en del av VB :s 
läsare. Men för alla er andra kan vi berätta 
att det var ett stort och välbesökt arran
gemang. VPK Lund som ju aldrig tvekar 
inför att göra saker grundligt hade av-
satt två hela dagar till mötet och dragit 
igång stora apparaten med barnpassning 
och kontinuerlig kaffekokning. Allt klaf
fade, det blev ett lärorikt och bra års
möte som verkligen inte bara var något 
för gamla möteshästar. 
Ett årsmöte är ju i första hand något 
som berör medlemmarna. Här kan vi 
bara återge några huvudpunkter. 
VPK Lund i VPK 
Det började med lite generaldebatt över 
styrelsens politiska sammanfattning. De 
åsiktsskillnader som kom till uttryck 
gällde inte oväntat VPK Lunds arbete 
inom partiet . För icke initierade kan vi 
meddela att vår organisation inom par
tiet sedan länge arbetat för en bred dis
kussion om socialism och demokrati, bå
de vad det gäller vårt ·land och de socia
listiska länderna i Östeuropa. Vår vilja 
att ta upp sådana frågor visade vi t.ex. 
vid em demonstration i våras där vi för
de ut partiets politik i frågan. Årsmötet 
gav styrelsen ett klart godkännande men 
debatten blev livlig. 

Borgarnas mungipor 
Arets verksamhet berörs på annan 
plats i detta VB . Vad kan en verksam
hetsberättelse återge av ett år: alla dessa 
möten, allt spring i trapporna med VB
extra, blåsiga appellmöten på folktom-
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Eritrea-gruppen 
Eritreagruppen är en liten, men viktig 
solidaritetsorganisation i Lund. VB har 
talat med en av medlemmarna, Lasse 
Sandström 
Vilken är bakgrunden till bildandet av 
en Eritreagrupp i Lund? 

Eritreagruppen bildades hösten 197 5 
efter en resa som jag och två andra kam
rater gjorde till Eritrea under sommaren 
samma år. Vi fick då tillfälle att träffa 
medlemmar i befrielseorganisationen 
ELF. 
Ni ställer helt upp på Eritreas krav på 
självständighet. Har då inte Eritrea en 
gång varit en del av Etiopien? 

Nej, aldrig. Tillkomsten av landet Eri
trea är en frukt av den italienska kolo
nialismen. På 1890-talet ockuperade 
Italien hela Eritrea och genomförde där
efter en viss ekonomisk integrering av de 
olika landsdelarna. I kampen mot det 
italienska förtrycket föddes den eritre
anska nationalismen. 
Etiopien är också en sentida skapelse. 
Kring sekelskiftet upprättades ett sam-

ma torg. Eller vår fina första majdemon
stration, Tarcisios tal i kommunfullmäk
tiges P-husdebatt, glimten av bitterhet i 
borgarnas mungipor som visar att de för
står att de i längden inte har en chans! 

Sex kvinnor - sju män 
Ny styrelse valdes - det var inte lätt att 
välja mellan erfarenhet och förnyelse. Re
sultatet blev sex kvinnor och sju män all.t
så ytterligare ett stort steg mot en rim
ligare könsfördelning i vårt arbete. Vi val
de ingen ordförande. Ty VPK Lund har 
sedan några år tillbaka ingen ordförande. 
Det har visat sig gå bra, och styrelsen 
fungerar lättare som ett kollektiv. 
Kongressen 
En del motioner till årsmötet diskuterades. 
De rörde sig om allt från konsumentko
operation till forskningspolitik. Mest dis
kussion blev det emellertid kring rappor
ten från VPK :s partikongress i början av 
januari. Vi fick där ett gott gensvar på 
de flesta av våra motioner, antingen det 
gällde den anti-imperialistiska kampe n 
eller vikten av stöd till kommunistiska 
blåsorkestrar men somliga av oss på års
mötet tyckt~ att kongressen bort gå läng
re i kritik mot förhållandena i en del av 
de socialistiska länderna i Östeuropa, me
dan andra ansåg att partiets inställnig re
dan är tillräckligt kla.rlagd . 
Uttalande 
Några uttalanden 'SO m årsmötet antog 
visar vilka frågor som f.n. är särskilt ak
tuella. I ett uttalnde uttrycker VPK Lund 
sitt stöd åt byggnadsarbetarnas kamp mot 
arbetslöshet och kristid. l uttalandet 
framhålls att arbetslösheten bland bygg-

lat Etiopien under ledning av kung Me
nelik, efter det att han gått segrande ur 
ett flertal feodala strider. Bortsett från 

några års italiensk ockupation förblir 
Etiopien ett i formell mening självstän
digt land. 
Eritrea driver tillsammans med de allie
rade ut italienarna under andra världs
kriget och sätts därefter under brittisk 
överhöghet. Under 50-talet blir Eritrea i 
stället FN-protektorat. FN peslutar E.tt 
Eritrea ska bilda federation med Etio
pien. Redan frän början bryter htlOplen 
mot federationens bestämmelser och ut
övar olika former av förtryck mot Eritrea . 

Kan du berätta något om befrielsekampen 
i Eritrea? 

Befrielsekampen har pågått i 17 år. De 
l O första åren var kampen främst av mi
litär natur. 1971 höll så den äldsta be
frielseorganisationen ELF sin första po
litiska kongress. Man börjar nu tala om 
att politiken ska styra geväret. Befriel
serörelsen satsar nu på en massorgani
sering. Landsbygden erövras bit för bit 
och så småningom intar man också stä
derna. I de befriade områdena bildas 
kooperativ som satsar på sjukvård, un
dervisning, jordbruk och industri. 

Men har det inte förekommit motsätt
ningar inom befrielserörelsen? 
Jo och motsättningarna har bromsat kam
pe~s utveckling. Den viktigaste ~plittringen 
skedde 1970. Skilda grupper brot s1g ut 
ur ELF och bildade PLF. Senare d~l.a.Qe_ , 
emellertid utbrytarna sig och några bildade . 
EPLF som nu är den viktigaste organisa; · 
tionen vid sidan om ELF. Efter långa dis
kussioner och efter påtryckningar från det 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark acupress, Lund 

nadsarbetare i Lundaregionen enligt den '· 
senaste undersökningen uppgår till så ! 
mycket som 15%. Därför krävs en ny 
byggpolitik. Ett annat uttalnde tar upp de 
våldsamma hyresstegringarna. Arets hyres
höjning har varit exceptionellt hög. Mindre 
än tidigare kompenseras den av några mot
svararide lönehöjningar. Därför är det vik-
tigt att de krav som hyresgäströrelsen 
ställt på statsmakterna infrias, detta även 
om de inte går tillräckligt långt. VPK Lund 
uttalar sitt stöd för den demonsh>ation 
mot hyreshöjningarna som hyresgäströ-
relsen ordnar här i Lund på lördag. Års-
mötet uttalar också sitt stöd för att det 
gamla bryggeriet vid Kävlingevägen skall 
få vara kvar. Här har VPK Lund från för-
sta stund fört en bestämd opposition mot 
rivningsplanerna. Nu krävs: Återkalla 
byggnadslovet - meddela rivningsförbud 
för bryggeriets huvudbyggnad. I ett sista 
uttalande krävs bojkott av Sydafrika på 
alla nivåer. Rasistregimerna i Zimbabwe 
(Rhodesia) och står inför sitt fall. I 
världsopinionen blir de alltmer isolerade. 
Inte ens USA vågar ge dem öppet stöd. 
En total bojkott av Sydafrika har i dag 
större utsikter än nånsin att bli verksam. 

Årsbok 
Till sist kan nämnas en motion som gick 
igenom på årsmötet. VPK Lund skall utge 
en årsbok för Lund! Den kommer att 
bli trevlig , illustrerad, informativ och ut
komma i maj . Förhoppnigsvis en krönika 
till glädje för alla som intresserar sig för · 
Lund , dess liv och kiv. 

'eritreanska folket skrev ELF och EPLF 
på ett dokument om sammanslagning . till 
en gemensam befrielserörelse. Diskus$10J].er 
om det konkreta · förverkligandet av detta 
pågår nu på alla nivåer och mella~ l<:vmno
organisationerna och bondeorgamsatwner
na, 

Kommer kampen att leda till seger och 
självständighet för hela Eritrea? 

Ja befrielserörelsen anser sig redan nu 
k;pabel att inta de återstående städerna. 
alltså främst huvudstaden Asmara och · 
hamnstaden Massawa. Men dels vill man • 
inte göra detta förrän ELF och EPLF helt 
gått samman, dels vill man inte åstadkomma 
alltför stor förödelse utan föredrar utnöt-
ningstaktik . · 
Hur långdraget kriget blit beror mycket 
på det militära stöd Etiopien får utifrån. 
Tidigare var det USA som indirekt deltog 
i kriget mot Eritrea, nu är det Sovjet och 
i någon mån Cuba. 

Vilken funktion fyller Eritreagruppen i 
Lund? 

· Vi sprider information om Eritrea och ut
verkar pengar från myndigheter och orga
nisationer som går till medicinsk hjälp åt 
Eritrea. Vi brukar ha två offentliga mö
ten om året . Nårmast kommer ett som 
främst riktar sig till sjuksköterskor, labo
ratorieassistenter och läkare. På mötet 
kommer Britta Nordström attberätta om 
hur det är att arbeta som läkare i ett 
land präglat av en stark befrielsekamp. 
Mötet äger rum om någon månad . 
Vill du veta mer om' Eritrea-gruppen, 
kontakta Lasse Sandström, Bytaregat.26, 
222 21 Lund, te! 12 33 78. 


