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Fredagen den 23 februari 

Kommunen har intresse av att 
stödja det aktiva och välut
vecklade föreningsliv som 
finns i stan. Det enklaste sät
tet är att slopa hyrorna för 
föreningar som vill låna kom
munala friti dslokaler. Antagli
gen skulle man på köpet göra 
en viss vinst inom den kom
munala byråkratin. Vad ko
star det inte skolan, fritids
nämnden , biblioteket att sitta 
och skriva hyresräkningar på 
15, 40 eller l 00 kronor, eller 
vad summan kan lyda på. 
Lappar som sedan ska -retur- 
neras via posten, kollas, regi
streras, bockas av ... 

Fritidsnämnden lär redan ha 
uttalat sig för en reducering 
till nolltaxa. Och VPK har i 
dagarna motionerat om att al
la ideella föreningar ska få 
tillgång till tillfälliga - kom
munala - lokaler för öppna 
sammankomster och för ar
rangemang som inte är in
komstbringande . Kanske bor
de man också utsträcka kra
vet till att gälla tillfälliga för
eningsinterna sammankom
ster. Och man bör se till att 
kommunalbyråkraterna inte 
rider för hårt på ordet »in
komstbringande», utan låter 
föreningar ta en blygsam en
treavgift för att täcka ev. om
kostnader. 

Intressant och fint i VPK
m otionen är att den också 
kräver fria lokaler för före
ningslösa som vill ordna mö
ten. Det är dels ett sätt att 
uppmuntra nya organisations
bildningar, dels i linje med 
principen om kommunal lik
ställighet. 

KOL LEKTIVHUSKÖ 
Anmäl dig till kollektivhuskö 
du som vill bo i kollektivhus. 
Bostadsfö rmedlingen tar emot 
sådana anmälningar. Ju fler som 
visa r intresse, desto snabbare 
bl ir det kollektivhus i Lund. 
På bostadsförmedlingen finns 
ytte r! igare information. 

Kina ut ur Vietnam! 

Kinesiska st~r~or har idag överskridit gänsen till Vietnam. 
M~ d en masSiv 1~sats av trupper, artelleri och flyg ger man nu 
Vtetnam.den »~axa>> som Den Xiao Pingutlovade under sitt 
USA-b.esok nyh~en. Angreppet på Vietnam är bara det se
naste 1 ~n rad ktnesiska provokationer mot det befriade och 
enade Vtetnam 
":'i protesterar mot Kinas väpnade stormaktspolitik mot 
sttt grannland Vietnam. 

Vi krä~er att de kinesiska styrkorna omedelbart dras tillbaka 
från Vtetnams territorium. 

Lund den 17 febr 1979 
VPK-Lund, styrelsen KU-Lund, styrelsen 

Program för 
kvinnokampen 

VPK håller nu äntligen på att få 
ett kvinnapolitiskt program. Ett ge· 
nomarbetat förslag har varit ute på 
diskussion i lokalorganisationerna 
några månader nu. J april ska sedan 
remissvaren diskuteras och smältas 
samman med förslaget på en riks· 
konferens. 

Det är viktigt med ett kvinnapoli
tiskt program. Partimedlemmarna 
får en skriven text att hänvisa till 
när de ska dra med andra partimed
lemmar i aktioner. Utomstående 
och sympatisörer kan på ett prak
tiskt sätt fä en överblick över parti
ets ståndpunkter i kvinnokampen. 
Själva programdiskussionen driver 
också fram en ökad kunskap om 
kvinnokampens innebörd. 

Några kanske frågar sig om det är 
nödvändigt med ett speciellt pro
gram för kvinnokampen. Ja det är 
det. Orsaken är helt enkelt att kvin
nokampen för det mesta lyser med 
sin frånvaro i partiets övriga pro
gram och manifest. Men partiet bör 
sträva efter att integrera kvinno
kampen och klasskampen på sikt. 
En sådan strävan kan ske från två 
håll. Man bör eftersträva att ta med 
kvinnokampen i all politisk kamp 
och i kvinnokampen bör man sträva 
efter att utgå från ett klasskamps
perspektiv. 

I inledningen till förslaget betonas 
bland annat att den fristående kvin
norörelsen är en viktig bundsför
vant i kampen för kvinnans frigörel
se. Det finns allmänna kvinnaspeci
fika frågor som hela kvinnorörelsen 
kan enas kring. Men det finns också 
krav som hänger samman med 
kampen mot klassamhället. Där är 
det den socialistiska kvinnorörelsen 
som är vår hundsfårvan t. 

Efter ett avsnitt om kvinnans 
ställning i samhället och om kvin
nan och socialismen, fåljer prog
rammets konkreta delar. Varje så
dan del består av en text, som be
skriver dagsläget och enrad konkre
ta krav. Det sista avsnittet »Kvinnan 
i partiet> utmynnar i krav på parti
medlemmarna att ta itu med kvin
nokampen även på hemmaplan. 

Ulrika Jakobsson 



Liten resa i öst 
Det har kommit påstötningar om 
att vi i VB alltför mycket koncent
rerar oss på själva Lund och därvid 
försu mmar de östra kommundelar
na. Det anses att det är viktigt att vi 
gör oss populära även därute, för 
det är ju valår. Grr, alltid lika pigg 
på nya uppdrag, erbjöd sej att leve
rera en reseberättelse. Den startar 
på väg 12 från Sjöbo. 

Lund börjar i sand. På den sandiga 
mon söder om Vom biijön är en mas
sa ful tallskog planterad. Parallellt 
med vägen går den gamla fma Sim
rishamnsbanan, användbar men 
oanvänd. Det snackas mycket om 
kollektivtrafik men görs inget. På 
vägen är biltrafiken ymnig. Som det 
i trakten är gott om hjortar och an
nat vilt blir det ofta krockar med 
svåra olyckor till fåljd. Det vore 
därfår befogat med en viss avskjut
ning - av bilister, hjortarna var ju 
först på plan. 

Kommer så till Veberöd. En ful 
plats: gamla villor i dystert vebe
rödstegel, nya smäckbyggda radhu s 
och en oproportionerlig kyrka med 
fårväxta korsarmar. Hur kan nån 
viJia flytta hit? 

Over Romeleåsen mot Genarp. 
Passerar halvvägs Dörröd, dit kom
munen nu ska dra vatten för dyra 
pengar. Grundvatten och brunnar 
finns nog, men de snikna bönderna 
övergödslar jorden så vattnet blir 
hälsovådligt. Finns det något annat 
än tvångskollektivisering som hjäl
per mot sånt? 

Genarp är också det en tillflykts
ort för skattesmitare, dvs villaägare 
med enorma avdrag för huslån och 
arbetsresor, som vi hederliga, cykel
åkande hyresbetalare i Lund sen får 
kompensera. Sälj rubbet till staf
fanstorp för en måttlig penning, där 
är de antagligen korkade nog att gå 
med på affaren. 

Norrut mot Dalby. Till vänster 
Gödelövs kyrka. Det bor inte så 
många i de här små socknarna nu
förtiden, så kyrkskatten blir hög för 
de kvarvarande, upp till en tusen
lapp på en ordinär inkomst. Med 
tanke på att Gud inte fmns är det i 
mesta laget. 

I Dalby bor det inte så många 
kommunister, bara 65 i förra valet. 
Ett annat tecken på ortens efterbli
venhet är de töntiga vägnamnen: 
Sven Lars väg osv. 

Till Sandby. I sluttningen till vän
ster kan man stilla dagar se hur luf
ten mellan villorna dallrar av upp
stigande radongas. Köpcentrum här 
liknar precis en bunker. 

Om Sandby finns annars mycket 
ont att säga. Till exempel ... 

Hemmaredaktionen, som anat oråd, 
ryckte nu ut och hämtade Grr, som 
under hårt motstånd återfördes till 
Lund innan han hunnit ställa till 
mer elände. Det är ju valår. 

Kommunen 
och arbetsmiljön 

VPK har uppmärksammat att kom
munen missköter sina åligganden 
vad gäller arbetsmiljötillsynen. Det 
har föranlett Stig Nilsson och Tar
cicio Bomarco, VPK-representanter 
i kommunfullmäktige att kräva att 
verksamheten omorganiseras så att 
den blir effektiv och kan uppfylla 
gällande regler samt att antalet tjän
ster utökas från en halv till tre hel
tidstjänster. 

Kommunenia har skyldighet att ut
öva tillsyn över arbetsmiljön på de 
små arbetsplatserna som fmns i 
kommunen. Typiska arbetsplatser 
som detta gäller är butiker, restau
ranger, byggarbetsplatser etc. 
Huvudregeln är den att den sk. 
kommunala tillsynen omfattar 
arbetsplatser med mindre än 10 an
ställda där tekniskt komplicerad ut
rustning saknas 

Arbetsmiljöutredningen har i sitt 
betänkande »Bättre arbetsmiljö» 
1973 påtalat brister och kritik om 
hur den kommunala tillsynen ut
övas. Främst gäller det tillsyns
männens utbildning och kompetens 
samt det sätt på vilket verksamhe
ten är organiserad. Ofta ges inte till
räckliga resurser från kommunerna 
för att kunna sköta uppdraget. De 
fackliga organisationerna har cen
tralt ställt krav på att den kom
munala tillsynen utövas av heltids
anställda kommunala tjänstemän 
som har erforderlig utbildning. 

CafeMarx 
Den 3 mars tänker VPK och KU 
starta en öppen hus-verksamhet var
je lördag, dit medlemmar, sympati
sörer och andra intresserade kan 
komma Kaffe, te, saft och skorpor 
kommer att finnas. Barnen lockar vi 
med schack, .fia, kort m.m. i den 
mån de inte vill delta i de vuxnas 
samtal. 

Det informella umgänget ser vi 
som viktigt, men vi hade ändå tänkt 
oss ett tema för varje träff, med nå
gon kort inledning. Det kan vara 
något aktuellt, en udda grej, kul
turellt eller inlägg från en menings
motståndare. Nu första gången den 
3. mars talar Karin Lentz om läget 
inom kvinnorörelsen, gången därpå 
hoppas vi att någon från VB säger 
något om hur man gör en kommu
nistisk lokaltidning och den 17 mars 
ska vi få kamrater som jobbar med 
de prostituerade i Malmö att prata 
om porr och prostitution. 

Det finns kommuner, där den po
litiska ledningen tagit sitt ansvar 
och tillgodosett kraven på en effek
tiv kontroll av arbetsmiljön för sin 
arbetande befolkning. Lund hör 
inte till dem. Detta är ju knappast 
förvånande med tanke på den klass
mässiga förankringen hos den bor
gerliga majoriteten. I Lund fmns 
det endast en halvtidstjänst får 
kommunal tillsyn! Samtidigt är fem 
hälsovårdsinspektörer och två per
soner från VA-avdelningen förord
nade att göra kommunal tillsyn. 
Det kan uppskattas att mindre än 
5% av dessa personers arbetstid 
ägnas åt kommunal tillsyn. Detta 
är ingen kritik av tjänstemännen 
utan speglar bara det faktum att 

kommunens politiska ledning inte 
givit arbetsmiljötillsynen högre 
prioritet utan låtit den stå tillbaka 
får andra arbetsuppgifter. Bland 
dem som arbetar med kommunala 
tillsynen finns en otillfredsställelse 
med nuvarande förhållanden . 
Bristerna i tillsynen framgår också 
av den statistik som fmns. Enligt de 
senaste tillgängliga siffrorna (1977) 
finns det i Lunds kommun 2315 
arbetsplatser med summa 4220 an
ställda som faller under kommu
nens tillsynskyldighet. Av dessa ar
betsplatser besöktes 1977 endast 
693 st, dvs. mindre än en tredje
del. Rekemendationerna är att 
varje arbetsplats skall få ett besök 
årligen 

Vi är en liten grupp i stadsdels
grupp centrum som håller i det, 
men vi hoppas att andra är villiga 
att ställa upp som värdar eller bidra 
med ideer. Vi behöver också mat
riella bidrag tex. stora termosar, 

· lampor av olika slag så att vi kan 
vara utan den tråkiga takbelys
ningen och - varför inte - ett över
raskande bakverk någon gång. 
Vi ses alltså lördagen den 3 mars. 
Portama öppnas klockan 19.00 

Ansv•rlg ufOivare:Uif Nvm•rk tättn&tryck VB-red pi ecupreu, L.und 

Insändare~ -

Om den senaste invasionen 

Eftersom jag 'hör till dem som tog 
avstånd från Vietnams invasion av 
Kampuchea kanske jag kan ha mo
ralisk rätt att säga några ord också 
om Kinas invasion av Vietnam. 

Kan denna invasion försvaras? Så
vitt jag kan förstå inte. Kina kan 
visserligen hävda att Vietnams in
marsch i Kampuchea tvingat fram 
ett kinesiskt inskridande. Men det 
är svårt att se på vilket sätt Kinas 
intervention kan hjälpa kambodja
nerna. Inte heller kan vietnamesiska 
gränskränkningar - om sådana få re
kommit, vilket jag inte tror - moti
vera Kinas massiva anfall. 

De t skall bli in tressan t a t t se vil
ken ställning SKP och dess städor
ganisationer nu kommer att inta. 
De senaste veckorna har dessa gått 
ut i stora kampanjer mot Vietnam. 
Kommer de nu att yttra ett ord av 
kritik mot Kina? Kommer Jan Myr
dal att yttra ett ord av kritik mot 
Kina? Om inte - vilken moralisk 
tyngd har i så fall deras fördöman-
de av Vietnam? · 

Kinas in terven tio n innebär ytter
ligare en upptrappning av konflik
ten inom världskommunismen. Den 
kan provocera fram ytterligare upp
trappningar. Att Vietnam spelat ett 
högt spel rättfärdigar inte Kina att 
spela ett ännu högre. Insatserna är 
världsfreden och socialismens sak. 
Varje vän av freden och varje vän av 
socialismen måste kräva: Alla kine
siska trupper ut ur Vietnam! 
18.2.79 
Svante Nordin 

Mindre bly i luften! 
»Utfärda en lokal förordning 
om att det i Lunds kommun 
efter den 1.9.79 endast får 
säljas bensin med en högsta 
blyhalt av l ,5 %.» Det kräver 
VPK Lund i en motion till 
fullmäktige. Samma förslag 
är f ö aktuellt i Stockholm . 
Västtyska erfarenheter visar 
att bensinbolagen - trots sina 
obligatoriska protester - lätt 
kan leva upp till det. 

Vidare anser VPK Lund att 
kommunens egna fordon 
omedelbart bör övergå till att 
använda uteslutande låghaltig 
bensin . 

~~ 
~~T~ 

Socialarbetargruppen: Möte onsd 
28/2 kl. 1g.oo hos Anneli Larsson 
Örnl!ägen 88. Tema: Arbetslöshet. 
stadsdelsgrupp Öster: Möte om fri
tidspolitik t orsd 1/3 k l. 19.30 hos 
St efan Sellbjer, Pedellg 15 
Träffpunkt Marx : Öppet hus. Var 
står kvinnorörelsen idag? Karin 
Lentz inleder. Kaffe. Lördag 3/3 
från kl. 19. VPK/KU :s lokal. Bredg 
28. . 
Blåsorkestern . Lärd. 24/2kl. 10.00 
rep. på Palestra. Kl. 19.00 den 24/2 
årsmöte p å Palestra. Knytkalas. 
Kommunistiska Högskolefö r. 
Ska vi bilda ett kommunistiskt stu
dentförbund? Möte måndag 5 mars 
kl 19.00 på Smålands nation, Kas
ta n j egatan 7. 


