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FöRSTA MAJ 1978-
EN POLITISK KOMMENTAR 
Från VPK Lum~s styrelse har vi fått en 
politisk kommentar till årets förstamaj. 
Att vi har skrivit ut den med större rad
avstånd beror inte på någon överdriven 
respekt för styrelsens ord, utan på att 
vi glömde ställa om skrivmaskinen. 

Första maj 1978 blev en ny framgång 

för VPK - Lund och KU - Lund. Vårt 

demonstrationståg växte kraftigt för fem

te året i följd. Det var en bra demonstra
tion, med både allvar och en glad och öp

pen stämning. Det var också ett vackert 
tåg, med de fem röda fanorna i täten, med 
blåsorkestrar, fiolspelmän, pionjärer och 

det hela. 
Det gick genomgående bra för VPK i år

ets demonstrationer. Bakgrunden är . 
naturligtvis det politiska läget, där kap

italismen visar sitt rätta ansikte och med 
en borgerlig krispolitik som lägger kris
ens bördor på löntagarna. Socialdemo

kratin står samtidigt egendomligt passiv 

och har inget annat att erbjuda än en o

sammanhängande kritik av regeringen 

och ett löfte om ätergång till gamla för

hållanden. Det är naturligt att allt fler 

vänder sig till VPK i den situationen. 
Men vi har oclo>å anledning att tolka 

vår framgång i Lund som ett uttryck 

för fortsatt stöd för vår lokala politik. 

En stor del av vårt arbete har under året 

lagts på frågor som barnomsorg, bostads

politik och stadsmiljö och vi •ar ett gott 
gensvar. Allt fler av dem som röstar på 

vårt parti och stöder oss i konkreta frå- , 

gor är nu beredda att visa detta öppet. 

Det socialdemokratiska tåget samlade 
som i fjor 900 deltagare, och det är med 
fullständig uppriktighet vi beklagar att 

socialdemokratin i Lund inte förmår 
mobilisera bättre. I det stora perspektivet 

är det fullständigt klart att utan den 
. huvuddel av arbetarklassen som idag be-

finner sig inom socialdemokratin kan 
inga djupgående samhällsförändringar 
ske. Men också på det lokala planet be

höver vi varandra för att bryta borgar

väldet i stadshuset . 
VPK-Lund hade inför årets l :a maj ta

git initiativ till ett gemensamt uttalande 
om de frågor där vi är ense. Den social

demokratiska ledningen förkastade utta

landet, inte med hänvisning till det sak

liga innehållet som man instämde i, utan 
av trött rutin och utan att föra ut frågan 

till diskussion i sin organisation. 
När skall socialdemokratin i Lund be
gripa att det brinner i knutarna och att 

man politiskt håller på att köra sin or
ganisation i botten? Nu passiviserar man 

sitt folk med en orkeslös oppositiops
politik och VPK får ensam stå för all vi-

talitet och initiativförmåga i Lunds po
litiska liv. Vad kan då vara mer passande 

än Sjöboflickornas operettmelodier och 
talaren Frans Nilsson, själva förkropps

ligandet av den stelnade skånska social

demokratin? 
SKP:s demonstration samlade 162 del
tagare. Det finns inte mycket annat att 
säga än att det är det logiska resultatet 

av den politik man för och som vi har 

mött t ex i hyresgäströrelsen. Med sin 
sk frontpolitik lurar man ingen annan 

än sig själv. 
I VPK- KU:s demonstration deltog i 

· år, bland andra organisationer också FK 
i Lund. Det är glädjande att vi är trots 

åsiktsskillnader gemensamt kunde _ge 

det enkla bidraget till en vänsterns enhet 

En första maj som i är är inte möjlig ut

an stora arbetsinsatser. Vi tackar alla d; 

hundratalt människor inom och utom 
VPK - Lund som har lagt ner kraft och 

tid för att göra årets första maj till den 
starka politiska manifestation den.:. blev. 

1978 4·:e årg. 

VÄNTAN 
Stehag är ett litet samhälle nära Ringsjön. 
Förr var det ett livJ.i&t SaJPhäP.-e men nu är 

·är stationen sedan nagra ar nastan nerlagd, 
och de flesta tågen kör bara förbi. Utanför 
stationshuset satt för nå&ra år sedan i maj 
'liågra äldre »gubbar» och filosoferade , 
kanske gamla SJ-are som satt och gav fan 
i tågen. De brukade väl sitta så varje dag. 
En söndag stannade plötsligt ett tåg och 
ut vällde vuxna och barn och hundar, en 
hel blåsorkester, röda fanor, dragkärror .. . 
Det var vänsterns vårpromenad som 
hade hyrt ett eget tåg. 
Varje maj så sitter väl »gubbarna» och 
pratar och väntar. 

I år så för dom tyvärr vänta förgäves för 
den tjugoförsta maj så åker alla som vill 
tåg till Löberöd för att sedan vandra den 
2 km korta sträckan till Rövarek ulan , där 
vi tar fram matsäck och kopplar av och leker 
leker och lyssnar på blåsorkestern eller 
spelar själv. 
Vi åker från Lunds C klockan 09.00 den 
21 maj . Biljetter finns på Bokcafet 
Kom med! 



FOLKRöRELSER; GAMLA OCH NY A 
Folkrörelse är ett ord med högtidlig kl
ang. När man hör det tänker man på de 
stora folkrörelserna från 1800-talet: fack
föreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen osv. 
Folk i rörelse. Finns sådant i dag? 
Ja. För det första finns de gamla rörelser
na kvar. De lever kvar därför att de kon
kreta krav ur vilka de uppstod fortfar-
ande lever kvar. Så länge arbetarna mås-
te föra en försvarskamp mot den kapit
alistiska utsugningen finns fackförening
arna. Intill dess att bostaden upphört _ 
att vara föremål för spekulation och i 
stället blivit till en social rättighet behövs 
det en hyresgäströrelse. Vi ska slå vakt om 
sådana folkrörelser. Kommunisterna gör 
det. VPK Lund har numera ett starkt in
flytande i hyresgäströrelsen, märks allt
mer inom Konsum och gör sig gällande 
i stadens fackföreningar. Det ligger inga 
trollkonster eller manipulationer bakom 
detta. Det är bara så att kommunisterna 
konsekvent slåss för hyresgästernas, kon
sumenternas och lönearbetarnas intres~n. 
Men dessutom uppstår nya folkrörelser. 
De är inte alltid lika lätta att urskjilja som 
de gamla, men de finns lika fullt . Vi har 
miljörörelsen. Se på alla som i regn och 
rusk i höstas demonstrerade mot kärnkraft
verket: visst var det folk i rörelse. Eller de 
14 000 lundabor som skrev på listorna 
mot Epas parkeringshus. De är en deL av 

• den stora folkrörelse som samtidigt känner 
ett ansvar mot arvet från gamla tider, mot 
den unika stadsmiljö som vi lundabor har 
förmånen att leva i, och mot vår egen och 
våra barns framtid . Vi har rätt att leva i 
en giftfri miljö, säger denna nya folkrör
else! 
En annan nutida och ny folkrörelse är 
barnstugerörelsen. Den har vuxit fram ur 
det dubbla kravet att kvinnorna vill vara 
likställda med männen, att de har samma 
rätt till inkomst och yrkesarbete, och att 
barnen behöver lekkamrater och en gem

·ensam fostran för att utvecklas så bra 
som möjligt. »Bra daghem åt alla barm> 
är den samlande parollen. Kraften i den
na nya folkrörelse fick vi nyligen ett fint 
bevis för i Lund när l 700 barn 9ch för
äldrar demonstrerade för en bättre 
barnomsorg pch mot folkpartiets förslag 
till försämring. 
De nya folkrörelserna ställer alltså lik
som de gamla krav på saJilhället . Hur 
svarar då de politiska partierna på dessa 
krav? Moderaterna, det gamla högerpar
tiet, är inte mycket att orda om i samman
hanget. Det är överklassens parti som för
svarar det beståendes och den härskande 
klassens intressen på ett rakt och upprik
tigt nästan hederligt sätt. Se bara på Gös
ta Bohman! De båda andra borgerliga 
partierna, centern och folkpartiet, har 
visserligen sitt ursprung i böndernas och 
medelklassens folkrörelser, men de ham
nar allt längre från sitt ursprung och 
blir en hjälptrupp åt högern. Det mest 
slående exemplet är naturligtvis center
partiet och dess kärnkraftspolitik. Trots 
att somliga centerpartister med Thor
björn Fälldin i spetsen stretar emot vad 
de kan så är kampen hopplös, för de har 
inget hållbart alternativ till den kapital-
istiska utvecklingen. · 

Socialdemokratin härstammar förvisso 
ur en genuin folkrörelse. Men hur är det 
nu? Till hyresgästforeningens årsmöte 
i Lund bådade man till och med, fast 
förgäves, upp villaägare. Gentemot de nya 
folkrörelserna visar man öppet sitt förakt. 
Bland socialdemokraterna i Lund finns 
förvisso både miljökämpar och barnstuge
aktivister. Men vad hjälper det när det är 
medelålders män som Birger Rehn och 
Bo Södersten som har ett fast grepp om 
partiapparaten, män som inte släpper 
fram några opponenter. 
Borgarnas villkor 

Ett alldelses färskt exempel är den kom
munala flerårsplanen.Den borgerliga re
geringen har förklarat att löntagarna mås
te betala krisen, inte minst de väldiga un
derstöden till privata företagagare, bland 
annat genom att dra ner på den kommunala 
servicen. »Javisst, säger det folkpartistiska 
kommunalrådet , den en gång hederlige 
Sverker Oredsson, och går fram med 
rödpennan i de kommunala utgiftsplaner
na, stryker bort en barnstuga här och ett 
fritidshem där. Och socialdemokraten 
och »oppositionsrådet» Bii·ger Rehn? Jo, 
han markerar lite avvikande åsikter här 
och var, men ställer i allt väsentligt upp 
på borgarnas villkor. 
Genuint missnöje 
Därmed riskerar socialdemokraterna att 
hamna i motsättning till de lokala folk
rörelserna, både de etablerade och de 
nya. Det är trist att se. Det är trist där
för att det dömer socialdemokraterna 
och arbetarrörelsens organisationer till 
en fortsatt oppositionsställning. Det finns 
i Lund ett genuint och utbrett missnöje 
med det borgerliga styret, men Birger 
Rehns socialdemokrater med deras pro
fillösa politik är oförmögna att fånga 
upp detta missnöje. 
Och VPK 
Det har däremot VPK till stor dellyckats 
med. Vi är ett rätt sto'rt parti här i stan. 
Vi hade nästan tio procent av rösterna 
i det senaste kommunalvalet, våra första
majdemonstrationer är dubbelt så stora 
som socialdemokraternas. Att mäta po
litisk aktivitet är kanske svårt, men det 
skulle inte förvåna oss om det visade sig 
att våra medlemmar och övriga aktivis
ter lägger ner lika många veckotimmar 
på politiskt arbete som de andra fyra 
fullmäktigepartierna tillsammans. Åtmin
stone om man ser till mängden oavlönat, 
ideellt arbete . 
VPK- en missnöjesrörelse? 
Hos oss finns det många som samtidigt 
är aktiva i de nya folkrörelserna, ja många 
som genom sina erfarenheter därifrån har 
insett socialismens nödvändighet och där
för tagit steget i i VPK. Det har hänt att 
ledande socialdemokrater i Lund har an
klagat oss för att vara ett missni)jesparti. 
I viss mening har de rätt. Vi är en del av 
en rnissnöjesrörelse, en rörelse som på o
lika sätt är missnöjd med det kapitalis
tiska samhället. Det är en rörelse som 
växer, och det är därför som vårt parti 
undan för undan växer och blir_allt star-

Vi är däremot inget missnöjesparti av 
'det slag som Birger Rehn kanske har : 
i tankarna, nämligen ett som samlar upp 
diverse populära krav och inte har någon 
sammanhängande politik. Vår politik är 
sammanhängande och konsekvent. Det 
är bara det att vi i motsats till socialde
mokraterna inte ställer upp på alla bor
garnas villkor. 
Vi tar ansvar för vår politik och därmed 
för de flesta lundabors intressen, exem
pelvis genom vårt arbete i fullmäktige 
och kommunala nämnder. I takt med 
att vi växer kommer vi att få allt viktigare 
positioner där. Vi ser med tillförsikt fram 
mot den dag då det blir ett slut på det 
borgerliga styret här i kommunen och 
vi får hjälpa till att utforma en ny och 
bättre politik . 
SAP måste bli ett oppositio nsparti 
Hjälpa till, skriver vi. Om borgarna ska 
kunna störtas måste det ske genom so
cialdemokraternas och kommunisternas 
förenade ansträngningar. Taget vart och 
ett för sig båda våra partier för svaga 
för att klara den uppgiften. Tillsammans kan 
kan vi klara det. Vi är j u två grenar av 
samma svenska arbetarrörelse. · 
Det finns dock en avgörande förutsätt-
ning för att det skall lyckas. pen är att 
VPK inte förblir det enda egentliga op
positionspartiet här i stan, att socialdemo
kraterna bryter sej ur det förlamande 
samarbetet med borgarna, att de också 
tar fasta på det starka och befogade miss
nöje som så många här i stan känner. Att 
de inser att det även i vår tid uppstår 
folkrörelser, och att de som vi gör dessa 
nya folkrörelsers krav till sina. 
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S OLIDAR ITET MED PALESTINAS FOLK 
Denna vecka firar militärstaten Israel sitt 
30-års jubileum. I Lund demonstrerar sio
nisterna sin solidaritet med Israels törtryck 
och angreppskrig. - Det är alltså viktigt 
att du visar din solidaritet med det pale 
stinska folket. Demonstrera nu på lördag 
den 13 maj. Samling kl I l .00 på Clemens 
torget. 
Kräv Israel ut ur Libanon. Stöd PLO! För 
ett domokratiskt Palestina! 
Palestinagruppen i Lund 

Många epitet skulle kunna passa fastig
hetschef Rune Linder, men tillmälet 
»mesig» gör det definitivt inte. Till 
denne resolut öppenhjärtige man vill 
jag svara: När vi uppnått den »bättre 
världen» du nämnde skall det nog ha 
visat sig att kommunismens fortplan~n.ing 
varken låg i genitalierna eller genern3, 
utan i ett sjukt samhälle grundat på rovdrift 
rovdrift och förtryck. 

Med kamratlig hälsning 
Kristina Runldint 

Ansv . utg. Ulf Nymark. Sätt. & tryck: VB..-ed pllacupress' Lund tryckeri 


