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Fredagen den 22 september 

KOMMUNEN 
Den orealistiska urq::lorren. 

Kommunalråden såg bekymrade 
ut. 

· Felet med de unga är att de har 
så orealistiska anspråk, suckade 
Nils-Arne Andersson. Hur vi än 
anstränger oss för att komma 
tillrätta med ungdomsarbetslös
heten så är de inte nöjda. 
• De tycks inte vilja inse att vi 

lever i ett fritt samhälle, sa Len
nart Ryde. Att det är företagar
nas demokratiska rättighet att 
flytta jobben utomlands. 

- Skolornas undervisning i sam
hällskunskap är inte vad den bor
de vara, tyckte Sverker Oredsson. 

·Apropå undervisning, insköt 
Ryde, så ordnar vi ju en massa 
kurser eftersom det är så svårt att 
få fram jobb. Men duger det? 
»Vi vill inte gå en massa värdelösa 
kurser där vi inte 'lär oss någon· 
tin&'> heter det. Det är till att ha 
krav! Själv gick jag många år på 
universitetet och jag kan lugnt på
stå att jag inte lärde mig ett dugg, 
men klagade jag för det? 

· Nej kurser duger inte, avbröt 
Andersson. Arbete skall de ha, 
säger de. Och inte duger det med 
vad slags arbete som helst! Jag såg 
annars i veckans Arbetet ett ut
märkt förslag i en insändare. Han 
tyckte att arbetslösa ungdomar 
skulle få jobb med att plocka 
hundskit i parkerna. · 
• Det låter ju jättebra, sa Ryde 
entusiastiskt. Det finns ju många 
hundägare som har bråttom . Eller 
ont i ryggen. 

· Ett sunt och självständigt arbe
te ute i friska luften, fyllde Oreds
soni. 
- Men det skulle aldrig gå, fort

satte Andersson. De skulle säkert 
komma med sitt vanliga snack om 
»meningsfullt arbete». Undrar var 
de får allt ifrån. 

- Det är säkert ungkommunister
na som ligger bakom, sa Ryde. 
Vad gör egentligen våra egna ung
domsförbund, i den mån de finns 
för att stoppa dem? 
• De kräver också meningsfulla 

jobb, suckade Andersson. 
• Ungdomen är verkligen orea

listisk, slog Oredsson fast. Tänk 
om alla skulle kräva meningsful
la arbeten! Tänk om vi skulle göra 
det? Skullc vi sitta här då? 

Grr 

NYA SKRYTBYGGEN 
På byggnadsnämnden i fårrgår stod det klart 
att Försäkringskassans nybygge vid Öppet· 
vårdcentralen blir en mycket enformig och 
död kontorsbyggnad. Det blir inga butiker 
eller ens entreer mot Stora Södergatan.Dess· 
utom vill man nu i strid med stadsplanen 
bygga på ytterligare en våning. Kyrkoruinen 
som allt fler lundabor de senMJte veckorna 
kämpat för att bevara, ska istället fraktas 
bort för att bli ett stort underjordiskt garage. 

Men tro inte att det räcker med den 
nerfarten som redan finns . till 
Öppetvårdscentralens parkering. Nej, fas
tighetsbolaget vill bygga en ännu större ned· 
fart på andra sidan gång- och cykelvägen 
över »'torget>> ovanför. Den blir alltså in
klämd mellan två stora garagenedfartert 
över >>torget>> vill försäkringskassan ha eri 
svävande glasbro, som ska förbinda deras 
gamla och lokaler - trots att det ändå ska 
bli en gång under marken. 

Alla dessa nyheter, som gör 
bygget ännu värre än vad man 
tidigare kunnat ana, beslöts 
av byggnadsnämnden mot 
VPKs reservationer. Det visar 
hur klart uppbundna borgare 
och socialdemokrater är till 
tidigare löften och hur und
fallande de är för Försäk
ringskassans krav. För att inte 
tala om FKs påstådda hot om 
att flytta till Malmö om den 
inte får som den vill. En kraf-

Lunds kommun köper en fastig
het som de för mer än 20 dr se
dan skänkte säljaren! Denna 
märkliga transaktion har avslutats 
i dagarna. 

1956 gav Lunds Kommu en fas
tighet till Lunds Civila Ryttarföre
ning med villkor att om ridverk
samheten upphörde, skulle gåvan 
återgå till kommunen. 
Under de följande ~en har före
ningens ekonomi misskötts och 
körts i botten och man står idag 
med stora skulder. Under hot om 
att verksamheten annars skulle 
läggas ner har kommunfullmäk
tige beslutat att Lunds kommun 

tig opinion bland lundaborna 
för . att bevara kyrkan avvisas 
däremot med kalla handen. 
Om kyrkoruinen kunde beva
ras så hade man sluppit yt
terligare ett stort underjor
diskt P-hus i stadskärnan. Ty· 
varken ett så stort konto!? 
hus som denna försäkrings
kassans centralförvaltning el
ler några nya parkeringsanläg
gningar vill VPK ha i stads
kärnan. Det skulle bara dra 

. ' 

~all köpa tillbaka sin gåva för 
375.000 kr, ett belopp som mot· 
svarar föreningens underskott . 
Några villkor för köpet, tex kom· 
munal insyn i och styrning av 
verksamheten, har inte ställts. 
Man kunde annars tycka att fri· 
tidsverksamhet för ungdom vore 
en kommunal angelägenhet. 

. Intressant att no.tera är också att 
ryttarföreningens största for· 
dringsägare är den Centerpartiet 
närstående Föreningsbanken och 
Skånska Lantmännen och att 
affärens ivrigaste tillskyndare är 
centerpartisten Nils-Arne Anders
son. 

till sig ännu mer trafik i in
nerstad, där det i stället be
hövs byggas bostäder." Om 
försäkringskassan byggde nytt 
centralkontor utanför cent
rum skulle deras lokalkontor 
kunna flytta in i de nuvaran
de lokalerna vid öVC istäl
let för vid Bankgatan, där de 
vill bygga nytt. Då kunde 
man bygga fler bostäder där 
i stället. Det behövs! 

UUSET 
FRÅN LUND! 

Så läste vi i Aftonbladet att 
en elektriker Birger Rehn 
skall representera Lunds 
socialdemokrater vid den 
instundande partikongressen. 
Månne är det samme Birger 
som är oppositionsråd, m.m. 



DEBATT: Stödarbetet för Bodenstrejken 
VB-red har bett två medle"'!mar 
i stödkommitten för de str9kan
de hadenarbetarna att ge sm_ syn 
på motsättningarna inom stodar
betet. 

Som väl alla känner till så strej
kar Bil- och Traktorarbetarna se
dan den 15 juni. Det är en av de 
viktigaste strejkerna på mycket 
länge. S trejken gäller att bryta 
det lönestopp som SAF dikte
rat och som LO backat upp med 
att skriva på ett avtal som ska 
följas som »norm», dvs inga Jo
kala lönepåslag. En seger för Bil
och Traktorarbetarna är en seger 
för alla arbetare och tjänstemän 
i Sverige. De behöver allt stöd, 
både ekonomiskt och moraliskt. 
Kampen gäller också mot de obe
gränsade strejkböterna. Bodenar
betarna har blivit dömde 2 
gånger i Arbetsdomstolen. 

SföDKOMMI'ITEN 
Men - först en historisk beskriv
nig. Den 12/8 bildades stöd
kommitten i Lund. Det besluta
des om individuell anslutning till 
kommitten. Efter genomgång av 
Bodenarbetarnas direktiv och 
upprop beslutades att vi skulle 
jobba på Bodenarbetarnas vill
kor under parollerna:l.Stöd Bil 
och Traktorarbetarna i Boden 
2.Stöd Bodenarbetarnas strejk i 
kampen mot SAF :s lönestopp 
3.Bort med de obegränsade 
strejkskadestånden ur MBL. 
Den 21/8 skickade Bodenarbetar
na ut ett nytt direktiv. Där tar 
Bodenarbetarna bl.a. upp att so
lidaritetsarbetet gäller tre frågor: 
!.Ekonomiskt stöd till den på
gående strejken 2. Att få in peng
ar till det skadestånd Arbets
domstolen dömt at Bodenarbetar
na 3.Att få bort de obegränsade 
strejksksadestånden ur MBL. 

STREJKSKADESTAND 
På medlemsmötet den 26/8 be
slöts enhälligt att det skulle be
ställas 200 skadeståndstior och 
l 00 namninsamlingslistor. På 
medlemsmötet den 2/9 togs frå
gan upp av Stig Nilsson och 
Olof Jakobsson utan att de hade 
nämnt det vid diskussionen i an
svarsgruppen om dagordningen 
till mötet. Det beslutades efter 
omröstning att skadeståndstian 
skulle inte säljas tillsammans 
med penninginsamlingen på 
stan. Nästa lördag togs frågan 
återigen upp på det medlems
möte som bl.a. Jörgen Lång från 
Boden närvarade på. Det beslu
tades efter omröstning att 
stödkommitten skulle följa de 
obegränsade strejkskadestån
den. De som inte ville göra det 
var naturligtvis inte tvingade 
_till det. 

KNUIENNÄVE 
Att få in pengar till domarna i 
AD ska lösas med en skadestånds
tia som »Fackliga kommitten mot 
de obegränsade strejkskadestån
den >> tryckt upp.Den 3 sept. sat
te kommitten, som är en partipo
litiskt obunden kommitte i Stock
holm, igång med en stor namnin
samlingskampanj mot de obegrän
sade strejkskadestånden. I direk
tivet ~tår att dc individuellt upp
byggda stödkommitteerna ska 
samla namn på dessa listor. 

Men varfor går då Boden arbe
tarna inte emot alla antifackli
ga lagar? De skriver i sitt direktiv: 
»Vi vet att det inom svensk arbe
tarrörelse finns många som är 
emot alla former av straff för 
strejkande arbetare. Men det finns 
också dom som tycker att det 
är rimligt med 200 kr i skadestånd 
för strejk>). 
Många facjförbund har kongress
beslut på att gå emot de obegrän
sade strejkskadestånden och 
kräver att den gamla 200-kronors
~~nsen_ska åteJinföras. 

SAP-MOTION 
Det socialdemokratiska partiet 
har motionerat om en återgång 
till 200-kronorsgränsen i riksda
gen. Motionen ska behandlas i 
mitten av november. 
Vad är det då som förenar oss 
alla? 
Alla inser j u att det är värre med 
i princip obegränsade strejkskade
stånd istället för maximalt 200 
kronor. Detta ska vi ta fasta på 
och ena oss kring inför 
behandlingen av den socialdemo
kratiska motionen i mitten av 
november. 

NYAMEDLEMMAR 

I lördags var frågan åter uppe på 
dagordningen efter önskemål av 
Olof J på ansvarsgruppens möte . 
Efter insamlingen på förmiddagen 
där 15-20 deltog var det medlems
möte kl. 13 .00. På gatan utanför 
möteslokalen hotade Tarcisio 
Bomarco (medlem i VPK och 
kommunfullmäktige) mig med 
knuten näve och höga skrik och 
påstod att jag avr >>en jävla splitt
rare>> m.m. Vid sidan om stod. 
ca 20-30 ·människor som inte 
någon gång deltagit i stödarbetet 
och löste medlemskort. När dag
ordningen fastställts och frågan 
om vi skulle stöda namninsam
lingen mot de obegränsade strejk
skadestånden kom upp anmälde 
sig Daniel Kallos (medlem i VPK) 
som f ö r s t e talare och före
slog då streck i debatten och att 
vi skulle gå till beslut, för alla 
var enligt honom insatta i frågan. 
Men hur kunde 20 till 30 nya 
medlemmar vari insatta i en fråga 
så klart och sär'Skiit Daniel Kallos, 
som visserligen är medlem i stöd
kommitten sedan ett par veckor 
tillbaka, men som inte på något 
sätt har deltagit i något stödar
bete eller på något medlemsmöte 
veta hur frågorna skulle komma 
att ställas????? 

HEl' DISKUSSION 

Det beslöts efter en mycket het 
diskussion att det skulle vara för
bjudet att samla in namn till
sammans med insamlingsbössorna. 
De 20 - 30 nya medlemmarna rös
tade med det förslag som gick 
igenom. 
Alla · vet att VPK kommer att 
rösta för den här motionen i 
riksdagen som innebär att det. 
blir en begränsning av strejk
skadeståndet. Ändå motarbetar 
VPK lokalt i Lund motionen, 
något som inte sker på någon 
annan ort i Sverige. Det går inte 
ihop, först motarbeta en fråga 
SO!!J_ ~an sen ska stödja. 

Motsättningen i kommitten gäller, 
som jag ser det, antingen att 
stödja Bodenarbetarna på deras 
egna villkor eller på VPK:s villkor. 
Olof J sa på ansvarsgruppens 
möte: >>Stödarbetet ska ske på 
våra villkor, inte på Bodenarbe
tarnaS>>. Att t .ex. Olof J driver den 
här frågan i partipolitiskt syfte 
framgår klart vid en granskning av 
stödkommittens medlemslistor, 
som Olof har hand om, där alla 

STöD BODFNARBETARNA 

VPK-medlemmar är utmärkta 
med ett kryss. Att mötet i lördags 
var förberett från VPK:s sida 
sades också uttryckligen på 
mötet. En av de nya medlemmar
na sade: >>Vi i VPK har bestämt att 
vi ska gå hit i grupp. Det är ingen 
hemlighet». 
Jag uppmanar alla som står på ar
betarklassen sida att delta i 
stödarbetet för Bodenarbetarna så 
att deras strejk leder till seger, en 
seger som gäller alla svenska 
arbetare och tjänstemän. 

Lars-Erik N ilsson 
medlem i stödkommitten 

A v politiska skäl kan strejkkom
mitten omöjligt kräva att deras di
rektiv diktatoriskt måste efter
följas . Både att vara för och att 
vara emot Vetegatskommitten in
nebär att ta politisk ställning. 
Med följande inlägg vill under
tecknad ge ;in syn på motsätt
ningen inom stödkommitten för 
Bil- . och Traktorarbetarna i Bo
den. 

ENIGHETEN 
För ati bilden ska bli så klar som 
möjligt är det lämpligt att bak
grunden ges möjlighet att fram
träda. Efter initiativ av VPK Lund 
och däri ingående Metallförening 
bildades .. stödkommitten den 
Det konstituerande mötet beslu
tade om individuell anslutning 
till kommitten och vidare enades 
man om tre paroller, varav den 
ena föranledde diskussion. Den
na är )>Bort med de obegränsa
de skadestånden ur MBL!>>. Någ
ra av de närvarande ansåg att 
vi var tvungna att följa strejk
kommittens direktiv, vilka vi 
under mötet studerade. Andra 
kamrater, ett flertal, hade en an
nan syn på detta, men för att 
bevara enigheten inom kom
mitten ställde sig en majoritet 
på mötet bakom att vi skulle 
använda denna paroll. 
Emellertid skulle frågan på nytt 
aktualiseras i samband med, som 
man sade, nya direktiv från 
strejkkommitten, som behand
lades vid ett· möte med ansvars
gruppen den 25/8. Man disku
terade om ansvarig skulle ut
ses eller en kommitte bildas 
för »Fackliga kommitten mot 

Ansv. Utg . Ulf Nymark . Satt och tryckt av VB-red pä ACU-press i Lund 
l 

mot de obegränsade strejkska
deståndell)) med adress Vetega
tan, Stockholm. Denna inrätt
rung producerar strejkskadestån
dstior avsedda att bestrida boden
arbetarnas böter i AD i nulä
get, men som även ska betala 
andra strejkandes skadestånd 
framöver. Här måste det på
pekas att av varje tia lägger Ve
tegatskommitten beslag på en 
krona.Denna kommitte kör 
STÖDTIA 
också med namninsamling för 
stöd åt en SAP-motion till å
rets höstriksdag om återgång 
till 200-kronorsgränsen för 
strejkböter. Man vill, säger man, 
genom en bred opinion »tvin
ga>> riksdagen a t t ta bort re
geln om de obegränsade strejk
skadestånden ur MBL. 
På stormöte den 2 september 
fattades beslut att nämnda strejk
tia inte skulle säljas av stöd
kommitten och att tidigare in
samlingsformer skulle bibehål
las. Nästa stormöte rev upp det 
fattade beslutet och nästa stor
möte fastlade på nytt att kom
mitten inte skulle befatta sig med 
Vetegatstian. Visst är dialekti
ken ofta invecklad, men när 
beslut fattas och rivs upp vec
ka efter vecka tar snart tålamo
det slut och enigheten likaså 
och det till förfång för de strej
kande, vars kamp....är av största 
vikt. 
Det är ingen hemlighet att med
lemmarna i stödkommitten till
hör skilda politiska organisatio
ner och när det gäller en så brän
nande fråga som den om vilken 
motsättningarna står, är det själv
klart att individuellt anslutna 
medlemmar mås te ta politisk ställ
ning oavsett vilken position man 
intar. 

STREJKV APNET-
För mig personligen innebär det 
att jag inte ansluter mig till kra
vet på borttagande av de obe
gränsade strejkskadestånden ur 
MBL, även om jag kompromis
sat med flygbladsparollen, men 
att jag stöder kravet »Bort med 
strejkböterna>>. Jag vill ha strejk
rätten grundlagsfåst och kan inte 
stödja en riksdagsmotion som le
gitimerar en kriminalisering av 
strejken, vilken är lönearbetar
nas enda reelllavapen i klasskam
pen. Vidare var vårt arbete i kom
mitten från början inriktat på att 
direkt stödja arbetarna i Boden, 
inte att ansluta oss till andra kom
mitteer SOIJ1 profiterar på strej
kande arbetare. skadeståndsstöd 
kan man skicka direkt till boden
arbetarna. 
Slut därför upp på lördag, då vi 
ska spika stadgar, som fastlägger 
att beslut ska gälla längre tid än 
en vecka.Bodenstrejken är klass
kamp av högsta dignitet, liksom 
bekämpande! av 1928 års i MBL 
överförda och utvidgade anti
fackliga lagar. 
Stig Nilsson 
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