
lTJ~(~Jlf)IIJ~AJ)J~'I' 22 
ORGAN FÖR VPK och KU i LUND UTKOMMER FREDAGAR 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. Telefon: 046/ 13 8213. T orsd. 19 - 21. Lörd. l O - 12 
Postgiro: 17 459- 9. Pren. IS kr/halvår. 

Fredagen den 16 juni 1978 

ERITREAAKTIONEN 
Nu på lördag förmiddag går ett antal lunda
organisationer ut i en Eritreaaktion. Man 
kommer bl.a att sprida ett fl}lgblad. Initia
tivet till aktionen och uttalandet har tagits 
av de båda i Lunds Afrikagrupp. Skälet är 
naturligtvis att man i ett läge när Eritrea 
står i centrum för uppmärksamheten och 
så många medvetet eller omedvetet felak
tiga uppgifter cirkulerar vill gå ut och klar
göra sin syn på frågan. 
Ett antal allmänpolitiska organisationer i 

Denna lördagen äger det rum en aktion 
i Lund till stöd for Eritreas kamp för 
självständighet mot den etiopiska regim
ens angreppskrig på Eritrea. Det är med 
beklagande VPK-Lunds styrelse funnit att 
vi inte kan ställa upp i den aktionen. 
Vår hållning i saken är klar: vi stöder Eri
treas kamp. Vi har visat det på flera sätt 

t ex har vi haft delegationer från såväl 
ELF som EPLF som gäster och vi har i 
en motion till VPK:s partikongress- som 
bifölls- uttalat VPK:s stöd. l det flygblads
utkast som diskuterats ilf~ör lördagsaktion
en har vi kunnat acceptera hela texten 
utom ett undantag, nämligen parollen: För
döm sovjetiskt och kubanskt stöd till mi
litärjuntans ockupationskrig i Eritrea. Våra 
invändningar mot denna paroll röstades 
ner. 
Vi finner denna paroll.vårdslös och dåligt 
underbyggd. Det har förvisso funnits ny
hetstelegram från Etiopien som talat om 

. aktivt sovjetiskt och kubanskt stöd till en 
etiopisk offensiv- mycket riktigt använd
es dessa snabbt i den .mtikubanska kam
panj som pågår i nyhetsmedia med stöd 
från de mest skilda håll. Men dessa tele
gram har efter hand motsagts av en rad 
andra och mer övertygande rapporter. 
Dessa pekar på ett klart kubanskt ställ
ningstagande mot det etiopiska angrepps
kriget. Det är en hållning som också stäm
mer med tidigare kubanska uttalanden. si
tuationen är alltså denna: inga fakta tyder 
på direkt sovjetiskt eller kubanskt militärt 
stöd till en offensiv mot Eritrea. På det 
politiska planet förefaller Kuba job?_a ak-

Lund har förutom de initiativtagande 
grupperna ställt sig bakom uttalandet. Så 
icke VPK och KU vilket kanske förvånar 
en del, inte minst med tanke på att VPK/ 
KU har ett gott förhållande till Afrikagrupp
erna där flera av deras medlemmar sedan 
länge är aktiva. 
Vi publicerar här nedan dels flygbladstext
en och dels ett uttalande från VPK-Lunds 
styrelse där man redovisar skälen för att 
inte underteckna flygbladet. 

tivt mot Etiopiensnuvarande eritrepolitik, 
medan Sovjets hållning är oklar. Att i detta 
läge gå ut med det föreslagna parollen är 
orimligt. Det är sant att det finns sovjetiska 
vapen och kubanska trupper i Etiopien och 
att detta kan sägas innebära ett indirekt 
stöd till kriget i Eritrea .. Men denna närvaro 
är en konsekvens av stödet till en revolution 
som hotats och hotas av yttre fiender. Det 

•stödet har vi menat var riktigt även om 
det kan finnas skäl till tvekan inför den 
etiopiska regimens karaktär. 
l dessa dagar intensifieras angreppen från 
västmakterna mot Sovjet och Kubas Afrika
politik. På denna sida håller man nu på med 
att koordinera sin Afrikapolitik efter de 
bakslag den mött i Angola och Etiopien. 
I Kongo har man använt metoder som man 
trodde tillhörde en gången tid - och lego
knektarna från Kongokrisen l 960 motsvar
as nu av franska och belgiska fallskärms
hoppare 
jägare. Hotet mot afrikas självständighet 
kommer minst av allt från Sovjet och Kuba 
som under en följd av år spelat en viktig 
progressiv roli för nationell frigörelse och 
oberoende. 
VPK Lund tvekar som bekant inte för att 
kritiskt granska också socialistiska länders 
politik. Men vi ställer inte upp bakom pa
roller som grundas på imperiålismens ny
hetsförmedling och vi förstår inte villighet

, en att, på så sätt som sker, legitimera den 
från vänstern. 

Styrelsen för VPK Lund 

1978 4:e ärg. 

Stöd befrielsekampen i Eritrea -
fördöm Etiopiens invasion! 

I mitten av maj inledde militärjuntan i Etiopien 
den hittills största attacken mot Eritrea under 
de 17 är som befrielsekampen pågått. Trupper 
flygs in dagligen och cirka 40.000 soldater finns 
nu samlade i en handfull städer. 

Varje dag bombas städer och tätbefolkade 
byar minst två gånger med napalm och splitter
bomber. Effekten är inte alltför svår att före
ställa sig. 

År 1961 inledde befrielserörelsen i Eritrea 
sin kamp för självständighet. Kravet på natio-

. nell suveränitet stöds bland annat av FN-beslut 
och av att Eritreas gränser skapats av kolonia
lismen i likhet med så gott som alla andra 
afrikanska länders gränser. 

Under· befrielsekriget har i stort sett hela 
landet befria'ts. Endast ett fåtal städer är kvar i 
ockupationssta~en Etiopiens händer. I de befria
de områdena byggs ett nytt samhälle upp: 
Folket är mobiliserat i aktiva massorganisatio
ner som leder uppbyggnaden av landet. 

Kampen för nationell självständighet är 
antikolonial och antiimperialistisk. Eritreas folk 
kämpar för ett socialistiskt Eritrea. Vilka 
makter som än backar upp den etiopiska 
militärjuntan militärt och politiskt så kom111er 
Eritreas folk inte att ge upp sitt· mål: ett själv
ständigt Eritrea. 

Den största utländska hjälpen till Etiopien 
har under åren kommit från USA och Israel. På 
senare tid har även Sovjetunionen och Kuba 
gått in med aktivt stöd. Vi kräver av dessa att 
de erkänner Eritreas rätt ' till nationell självstän
dighet, och att de ej stöder Etiopiens krigföring 
mot Eritrea. 

Samtidigt som en svältkatastrof hotar 
hundratusentals människor i -Etiopien satsar 
militärjuntan sina resurser på sitt ockupations-

. krig i Eritrea - 'ett krig där ett stort antal 
civila, både etiopier och eritreaner, dödas. Till 
vad nytta kan man undra - då eritreanerna inte 
kommer att ge upp sitt oavvisliga krav pä na
tionell självständighet. Därför upp
tionell självständighet. Därför uppmanar vi en~ 
skilda och organisationer i Sverige: 

Stöd det eritreanska folkets kamp- för 
nationell självständighet! 

Stöd enandet mellan de båda befrielserö-
relserna ELF och EPLF! ' 

Fördöm Etiopiens invasion i Eritrea! 
Stöd Eritreas kamp mot imperialism, 

kolonialism och sionism! 
Fördöm sovjetiskt och kubanskt stöd till 

. militärjuntans ockupationskrig i Eritrea! 

Eritreagruppen i Lund 
Eritreanska studentföreninge11 i Lund (GUES) 
Lunds Afrikagrupp 



Ni kommer väl ihåg att nästan alla partier 
i senaste valet stod upp och sa att »usch, 
inte ska vi tillåta kontorisering av inner
stam>? Men som vanligt håller inte bor
garna vad de lovar. Praktexemplet är för
stås Clemenstorget, där användbara bo
stadshus revs för att ge plats åt Focus 
och diverse kommunala förvaltningar. Och 
den diskreta smygkontoriseringen pågår kon
tinuerligt. Senast igår gav fullmäktige klar
tecken till kontorisering av lägenheter i 
Kiliansgatan och i Bredgatan. VPK rösta-
de givetvis mot förslaget. 

Ett annat bra sätt att avfolka stadskärnan 
är att sälja centralt belägen mark, som kun
de användas till bostadsbebyggelse. »Lund 
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DAGISNYTT 
Borgarna i sociala centralnämnden har. 
gjort ett förslag till avtal med det för
åldrakooperativa daghemmet på Vild
anden. Platserna skall besättas med _ 
barn från den kommunala kön. Sys
kongruppen ska ha jämn fördelning 
på olika åldrar. Barnen skall få be
hålla platsen även vid föräldraledighet. 
Goda principer. Kanske något att tänka 
på för borgarna när det gäller de kom-

UTGIV ARKORSBAND 

munala daghemmen också? (Fast med 
fp :s kösystem så går det ju inte ... ). 
VPK:s motion om barnomsorgstaxorna 
får framgång. Sociala centralnämnden 
(läs: borgarna) gjorde så många dum
heter vid senaste taxehöjningen, att nu 
ska fullmäktige ta över beslutanderätt
en. Men beslutet om den senaste höj
ningen lär dock inte bli upprivet. Det 
krävdes annars också i VPK-motionen. 

åt de döda! » frestas man att ropa vid un
rerrättelsen om att fullmäktige låter den 
stora markägaren kyrkan köpa mark vid 
Kävlingevägen avsedd att användas till kyr
kogård. Och vid Arendala säljer man mark 
som tidigare varit påtänkt för utbyggnad 

100.000 NYA JOBB 
av Linero, men »som för närvarande inte 
är aktuell för utbyggnad». VPK röstade 
mot. 

Hur sa? Långsiktig planering? Javisst. På 
längre sikt kommer man med de här me
toderna att avhända sig möjlighet att sty
ra Lunds framtida utveckling. På lång sikt 
kommer smygkontorisering och försäljning 
av kommunens mark att lämna fritt rum 
för ett stadsplanearbete som styrs av de 
fria marknadskrafterna. Kom ihåg det till 
nästa val! 

Sommaren är här och det är frestande att 
lägga politiken åt sidan. Men mitt ibland 
oss fmns krisen, inte minst här i Skåne 
där varvsindragningarna kommer att slå 
hårt. VPKs riksdagsmotion med temat 
100.000 nya jobb försöker visa en väg 
ur nedläggningar och arbetslöshet och pe
kar på hur man med en aktiv politik 
skulle kunna ge 100.000 människor me-
ningsfyllda jobb. · 
VPK Lund för ut kampanjen nu på lör-

LUNDAKAMRATER 
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Lundakamra ter 
Lundakamrater! Upp till musik! 
Kampsången börjar nu klinga! 
Arbetare på kontor och fabrik 
låter sej inte betvinga. 

Kom, kamrat, och var nu med oss! 
Vi behövs, vi allesamman. 
Kom, kamrat, och var nu med oss! 
Var med oss! Var med! 

Lundakamrater! Upp nu till kamp! 
Märk vad trumpeten förkunnar: 
Darra nu må kommunalråd och pamp, 
fifflarna frid vi ej unnar. 

Kom, kamrat . .. 

Lundakamrater! Slut våra led! 
Hör du hur stormklockan ljuder? 
Framtiden kallar dej. kom och var med! 
Folkviljan dånar och sjuder. 

Kom, kamrat ... 

dag genom ett apellmöte på Mårtenstor
get kl l O. Stig Nilsson från Kommunis
tiska Metallarbetarföreningen i Lund kom
mer att tala och vi delar ut flygblad. Det 
är värt mödan att ta sig in och lyssna 
tror vi, vi brukar få fmt gehör bland fol
ket på Mårtenstorget och Blåsorkestern . 
ställer upp. 
Allt det här upprepas litet senare på Klo
stergården. Vi lovar fmt väder, bra tala
re, en riktig politik och vacker mässings
musik. Möt upp! 

På lördag gör Lunds Kommunistiska Blås
orkester säsongens sista framträdande. 

Vi hörs i augusti igen; kanske starkare 
och ihärdigare än nånsin. Bland annat fö
restår det ju ett kamp- och .valår, och då 
kommer det att ställas många och stimu
lerande krav på oss. Fördenskulle vill vi 
bli ännu fler. Sommaren, när många 
grannlägenheter står tomma, är faktiskt 
en fin tid att börja lära sej spela blåsin
strument. Gör det! 

Annars kan blåsarketstern se tillbaka 
på en säsong då vi utvecklats i olika av
seenden. Vi har även gått in för att skaffa 
oss en egen, specialkomponerad signatur
melodi. Vi utlyste en tävling 'inom orke
stern och fick in flera bidrag. Ett av dem 
har hittills hunnit arrangeras och spelas, 
nämligen »Lundakamrater>>. Den låten 
har snabbt slagit igenom, åtminstone i 
orkestern. 

Som övningsuppgift för nya ·blåsare 
publicerar vi melodistämman på »Lunda
kamrater». Ni finner att det är en glad 
marsch av gott traditionellt slag. Ett gott, 
dvs lojalt men inte pastischartat, förhäl
lande till arbetarrörelsens tradition finns 
också i den tillhörande texten. 

Kom med oss! Ko m med! 

Ansv.utg. U lf Nymark . satt och tryckt pli Acupress J Lund av VB-red . 
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