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Fredagen den 8 juni 

Om läget i Nicaragua 
Till HSB-Mellersta Skånes före
ningsstämma fanns en motion 
(David Edgerton) som gick ut på 
att en undersökning skulle göras 
om årsavgifter (hyror) och över
låtelsepriser (se VB 19). Under
sökningen skulle mynna ut i en 
kampanj för åtgärder mot speku
lation i bostadsrätt och ökat stat
ligt stöd. 

För den som ser bostaden som 
en social rättighet , och därför är 
oroad över hyror som stigit med 
92 % under 70-talet och överlåtel
sepriser som ligger mer än 4 ggr 
över grundavgifterna, känns mo
tionens krav som riktiga. 

Det vore inte orimligt att som 
motionären skriver sänka bostads
räntan eller minska räntekostna
derna genom statliga insatser. 
Det vore heller inte orimligt att 
lagstifta angående överlåtelse
priserna. Exempelvis på så vis 
att man inte fick ta ut mer än 
grundavgiften plus »skälig» ränta, 
samt att alla överlåtelser ska för
medlas av bostadsrättsföreningens 
styrelse. 

För den som står bakom HSBs 
stadgar om att »Föreningen har 
till ändamäl att främja medlem
marnas ekonomiska intressen» 
måste utvecklingen av överlå
telsepriserl}a på HSB :s lägenhe
ter i Lund te sig skrämmande. 
Dessa höga överlåtelsepriser inne
bär att många människor är ute
stängda från denna marknad. Det 
går heller inte att säga att man 
kan ställa sig i kö för en ny lä
genhet, eftersom grundavgifterna 
även här har sprungit i höjden 
(S :t Clemens och Repslagaren) 
och hyrorna är skyhöga. 

Därför är det med beklagande 
man läser styrelsens utlåtande öv
er motionen. Den försöker göm
ma undan de höga överlåtelse
priserna med att vissa hyresom
råden haft låga ingångsvärden 
och att de som sålt dessa lägen
heter dyrt har fått kraftiga skat
ter på realisationsvinsten. Men · 
detta hjälper inte den som är 
tvungen att köpa lägenheten dyrt. 
Det är ju också så att många av 
dem som sitter på en dyr lägen~ 
het upplever detta som negativt. 
Man vill inte göra sig rik på att 
andra ska bo men är tvungen 
till det. Många säljer också sin 
lägenhet för att man vill göra 
sig en hacka, detta fast man 
trivs i bostadsområdet och 
med grannarna. 

Endast spekulanter vinner på 
de skyhöga överlåtelsepriserna, 
därfOr är det olyckligt att HSB 
stoppar undan motionen i en 
central kommitt e. 

~ ~ 
Enrique Schmid- FS !;.N :s represent~t- i mitten 

l Nicaragua, ett land stort som 
Götaland och Svealand, har UsA
imperialismen domifl!ll'at och 
styrt samhällsutvecklingen i 130 
år. President Somoza styr landet 
på ett sätt så att man kan kalla 
Nicaragua en av världens hår
daste diktaturer. l Nicaragua 
finns också den mångomtalade 
Sandinisliska nationella befriel
sefronten (FSLN), som i höstas 
gjorde en attack mot parlaments
palatset där 2000 politiker och 
tjänstemän hölls som gisslan av 
en liten kommandogrupp. Au
gusto Cesar Sandina mördades 
1934, men innan dess hade hans 
gerillaarme tillfogat de US-ameri
kanska ockupationsstyrkorna 
många nederlag. Sandina har in
spirerat mdnga generationers 
kamp och 1961 bildades FSLN. 
Nicaragua befinner sig just nu i 
krig. Ett tillsynes framgdngsrikt 
befrielsekrig för FSLN, som har 
vissa landsändar och städer under 
sin kontroll. l Sverige befinner 

sig för närvarande en represen
tant för FSLN - Enrique Schmid. 
Veckobladet har intervjuat Enri
que n ä"r han väri Lund i mån
dags. 
Enrique berättar att han är fron
tens representant i Europa. Han 
menar att informationen om 
Nicaragua är viktig eftersom den 
är knapphändig i västpressen och 
även i Nicaragua. Han vill mana 
till solidaritet i så motto att 
massmedia kan göra påtryckning
ar. Han vill informera om FSLN:s 
sociala verksamhet och etablera 
kontakter med vänsterkrafter och 
andra demokratiska krafter.Dessa 
kan sen påverka regeringar att 
bryta de diplomatiska förbindel
serna med Nicaragua. Han tror 
att det kan vara mGjligt att 

. Sverige tar första steget efter
som vi inte har några ekonomis
ka forbindelser med Nicaragua. 

Krigstillstånd 
Nicaragua befmner sig i krig sen 

1978. Det är fel att kalla det ett 
inbördeskrig, säger Enrique. Det 
är rättare att kalla det ett befri
elsekrig eftersom vi politiskt lyc
kats isolera regeringen och de 
borgerliga. 

Diktaturen är så hård att 
USA i viss mån dragit tillbaka sitt 
stöd, detta för att få bort Somo
za. USA :s linje går ut på att 
hitta andra borgerliga politiker, 
som kan hålla gerillan stången. 
I stället har andra länder mili
tärt stött landet, Argentina, 
Chile och Israel. Dessa har i 
mycket bidragit till att öka den 
militära teknologin i Somozas 
nationalgard e. 

Avgörande 
Enrique tror att ett avgörande 
kommer inom de närmaste måna
derna. Han vill inte säga när dik
taturen störtas men är säker på 
att det kommer att ske. Att han 
tror det beror på det massiva 
stöd man har från folket. Han 
tror inte att USA ska göra en 
intervention men man kan inte 
helt bortse från det. Han vill 
inte kalla det som sker nu för 
en slutlig offensiv, det skulle 
innebära en brist på ansvar. 

På Veckobladets fråga om 
FSLN står for en marxistisk 
ideologi, svarar Enrique: Vi 
brukar inte sätta etiketter på 
oss. Vi har studerat marxismen, 
studierna har hjälpt oss att tolka 
den verklighet vi lever i. Vi vill 
utveckla produktivkrafterna och 
samordna krafterna. Vi vill ut
veckla en demokratisk fas och är 
inte rädda att kalla oss socialis
ter. 

Uttalande för ungdomens rättigheter 
Följande uttalande antogs vid 
klubbmöte med Kommunistisk 
Ungdom i Lund 6/6 1979. 

I dagarna lämnar 200.000 ungdo
mar skolor och militärförlägg
ningar. Den överväldigande majo
riteten av dessa kommer att för
vägras den självklara . rätten till 
ett fast jobb. För vill man ha 
arbete i dagens Sverige, skall 
man vara välutbildad , stark och 
frisk, vuxen, svensk och av man
ligt kön. 

Nu möts dessa ungdomar på 
~eklampelare och i kampanjtid
rungar, av en kampanj, SOI? 
säger att de skall »satsa på Sig 

~älva». 

Här har SAF och Industri
förbundet tagit hjälp av hoc
keymiljonären Ulf »Lill-Pröjsarn» 
Nilsson, popmiljonären Annifrid 
Lyngstad och modemiljonären 
Lassa Knutsson for att tala om 
hur det ~er till. 

Här far de arbetslösa ung
domarna läsa, att om de inte 
kan fä arbete, är det för att de 
är lata och arbetsovilliga. Nej, 
om de bara »kämpade lite», om 
de »satsade på sig ~älva», skulle 
de snart både få jobb och bli 
miljonärer. 

Detta är en oerhörd cynism 
från SAF:s sida, en spottloska 
i ansiktet på hundratusentals 

ungdomar. Det vore naturligt
vis ganska poänglöst att kräva 
av de svenska kapitalisterna, att 
de skall göra något reellt åt ung
domsarb3tsiösheten - den ung
domsarbetslöshet, som de själva 
är upphov till - men det borde 
vara ett mänskligt anständighets
krav, att de åtminstone avstår 
från att håna dem, som drabbats 
av deras politik. 

Till dig som har drabbats av 
kampanjtidningen, kan vi bara 
säga: bränn skiten! Låt dem inte 
trycka ner dig! Kom istället 
med i kampen för rätten till ett 
arbete och for ett socialistiskt 
Sverige! 



HOTET FRÅN öSTER 
Det märks att det drar ihop sej till 
kommunalval. Programmen droppar 
tätt i brevlådan. Först var posten 
ute med moderaternas påkostade 
material, och två dar senare kom 
folkpax1iet. På vår gata var två livs 
levande folkpartister ute och spred 
broschyren för hand. DO!t är man 
>annerligen inte van vid, folkparti· 
~ter är ju vanligen något man för· 
knippar med politiskt fiffel på hög 
mvå och inte med basarbete. För
äldrarna drog fram barnen till fönst
ren för att de skulle få se dc s.'ill~yn
la varelserna. 

Men det var inte detta jag skulle 
~ la om. Utan att det ytterligare två 

da r senare var dags för SKP. Efter
: m SKP är ett mycket litet parti 
d.- det inte säkert att de förmår att 
täcka in alla hushåll, och vi ser det 
oärför som vår joumalistiska plikt 
att referera något om innehållet i 
deras kommunala program. 

Ja , det mesta kan vi gå förbi, för 
det är inte så omfattande eller ori
ginellt. l stället vill vi dröja vid d et 
~m SKP tycks vara ensamt om 
bland partierna, nämligen deras 
Försvarspolitiskt program för 
r wuis kommun. 

Det finns i programm et rätt myc
l<<!t kritik mot VPK L und. Man ' ä
ger sej att hos o ss ha märkt en nega
riv ~y n pä dc östra kommundelarna . 
Så inte hos SKP. »Vi vet nog i vilket 
väderstreck som fiend en finn »>, sä
ger man. »Det är de tappra invånar
na i Veberöd , Sandby och Genarp 
" 1111 får ta den forsta stö1en.>> De 
naturliga följdkraven är sänkt villa
skatt därute och att kommunen tar 
initiativ till egna skyddsstyrkor, s k 
medborgargarden, eftersom man 
djupt misstror den centrala krigs
maktens stridsförmåga. 

SPK ansluter sej till det Mlcial
demokratiska kravet på badbassäng 
i Oalby och påpekar att bassängen 
ulir ett utmärkt stridsvagnshinder. 
Skrylleskogen och Dalby hage ska 
göra ointagliga med hjälp av tagg
trad. »Det kommer att bli till visst 
hinder för det rörliga friluftslivet , 
men det finns faktiskt saker som är 
viktigare», skriver man . 

Nllf det gäller Norra Fäladen bju
der SKP över de borgerliga partier

J . Dessa vill ju ha kommunal tagg- ' 
t rad kring hemvärnsgård en. SKP 

riivcr dessutom spanska ryttare 
och landminor. 

Det SKP närståend e Clan e har ju 
l:i ngl' kämpat för . lud enterna ' in · 
fressen, orh det gör man ännu. 
l-lägst står kravet om att aterupp
la den s k studentbeväringens ex
' u sis p a Lundagård . som legat n e· 
r~ .le sena st~ åttio ii rL·n 

f~'Viirr hinner \i in k iJolällbCLl 
llll'r 1 del digra progrdmmet. Vi kan 
l•a1.1 kort nämna dci bostudspoliti
lku avsnitte t merl des> krav pa fler 
>kyddsrum, det kulturpolitiska som 
vill ge kommunala anslag till Karl 
XII -firandet sam t det rättspolitiska 
'<O m vill ha döds,traffet åter. »Låt 
Galjevången åter gora ,kal för , itt 
nJmn!>>, som paro llen lyder. 

Suppleant blir ordinarie? 
Åttonde namn på VPK:s fUll
mäktigelista är Sven-Bertil 
Persson. 

Vem är du? 

Blivande förskollärare, f.d . lant
arbetare, 30 år gammal, 'upple
ant i kommunfullmäktige sedan 
valet 1976. 

Hur ser du på fullmäktigearbe
tet? 

Som jag ser det är det ett vik
tigt arbete, liksom vårt arbete 
inom hyresgästföreningen, på 
arbetsplatserna, i bostadsområ
dena, i frontorganisationer m.m . 
är viktigt. Arbetet inom parla
mentet har alltså ingen sär
ställning. 

Vilka frägnr tycker du är vikti
gast att driva i lwmmunfu/1-
mäktige~ 

Samma frågor som vi driver 
utanför fullmäktige: rätten till 
arbete åt alla, till en bra bostad. 
meningsfull fritid o,-v. Kampen 
för kommunal demokrati värd 
namnet är också en mycket 
viktig fråga, ja till och med en 
förutsättning för at t de övriga 
frågorna skall kunna drivas fram
gångsfullt. 

Vilka är J>dinm• frågor! 

Hittills har jag framför all r arbe
tat med frågor inom barnom
sorgen. Med tanke på den fart , 
eller snarare brist pa fart, som 

f 
i• 

borgarna i kommunen håller i 
barnomsorgsutbyggandel kom
mer dessa frågor förmodligen 
att kunna hålla mej sysselsatt 
ytteliigare en mandatperiod. 

Du står på åttonde plats på 
VPK :s fullmäktigelista. Kom
mer du att finnas kvar som supp
leant i fullmäktige efter valet? 

Nej det tror jag inte. Med tdnke 
på den politik VPK drivit och 
driver i Lund, och med tanke på 
det stöd vårt arbete får, är jag 
helt övertygad om att vi efter 
valet kommer att ha minst åtta 
mandat . Allt fler inser nödvän
digheten av att bryta borgar
väldet i Lunds kommun, ocl1 
att ett framgångsrikt val för 
VPK är den '>äknste gamnti 1 
för detta . 
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l :.am band med S .t Lars sjukhus' l 00-årsjublieum utställer Göte Bergström, 
en av Veckobladets illustratörer. Göte tjänstgör som skötare på sjukhuset 
sen lång tid tillbaka. Han har kallat sin utstälLning för Ett blad ur ~iukhu
>Cts historik med underrubriken 50-talets S:t Lars. 

ll tslä!Lningen består av teckningar och akvareller, s'm\ vi ><t r p al i,m; .,J n a t'. l 
r.: hibernalels tid på kronikeravdelningen. Dessutom vi·;as pnsonall.!n under 
uniformtvångets tid. Samt akvareller från den vack1a sjukhusparken, som 
tyvärr sista ticten blivit illa åtgången och xploaterad genom att stora bil
parkeringar placerats inom parkområdet. 

Jubileum sfesten går av stapeln lördagen den 9 juni kl.l3 .00 vid Östra F ät 
valtniogen i sjukhusparken. Talar gör bl..t . chefsläkare Arne Sand ah!. 
Bild en ovan illu strerar vardarnas kläd sel sil sent som på 50-talet. 

A nsvarig utgivare: Ulf Nymarl< sättn .&tryck VB-red på acupress,Lund 

Veckans 
kväde 

Med anledning aJ' att kommun
fullmäktige den 31 maj 1979 av
slog Lunda- VPK:s motion om 
bojkott av Sydafrikanska J!OYOr. 
med 28 röster mot, ?f> för och 
JO nedlagda 

Varor frän Sydafrika 
bör vi väl boj ko t ta 
det tyckte tjugosex 
men inte tjugoatta 

Att borgarna sviker 
det kunde vi ju giss~ 
må ~tadens a ila hund r 
1111 på borgarna kissa 

Men att sossar la ner rö~icr 
det var väl dock ett . veK 
av Larry, Birger, Nisse 
och A ndcrs Ek 

l ntcrnationella frågor 
hör inte till vår ort 
vi tänker inte mycket 
men vi tänker fort 

1- unlmuni;terna ldll..:r vi 
:,lramt i herrans tukt 
skolelever gärna 
ii ter sydlig frukt 

~l en för svarta afrikaner 
blir det hårda bananer... 

11jau 

D ' lllDnstrera mot kärnkraft! 

h Jtkka.Hpanjen i Skane n.o t 
atomkraft anor d u ar den 16 juni 
en demonstration mot l<ärnkraf
to.!n. Tå~et utgår från stortorget 
1 . Malma kl. 12 .00 och går till 
P!ldammsparken, där ett avslut· 
nit1gsmöte med tal och musik 
hälls. 

Demonstrationen äger mm 
samtidigt som en parkfest, vil
ken Folkkampanjen är medarran
gör till . Parkfesten,i Pildamms
parken varar 9 - 17 juni. 

BLÄSORKESTERN . 15.6 RUC:s 
årsfest. Vi förstärker Ro ski"ldeorke
stern. F rån Lund C 11.1 O, åter sen t . 
Anmälan senast 13 .6 ti ll l ngela eller 
Robin . 

16.6. Kamkraftsdemons tration i 
Malmö. Samling Stortorget dar 
11.30. 

Sen somm aruppehåll Vi ses, bör
Jan av augusti! 

ÖSTER. V ärens s; "l a sdg -rnote 
l1os Margareta Arin, Uardav. B 117, 
lorsdag 14.€ kl 19.30. Om va1o1. 

BOKCA F E r Manddsrema: 
Modell Tyskland? Ini Joakim 
Lentz . Månd. 11/6 k l.19 .00. 


