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Fredagen den l O augusti 

Ledare 
Du behövs! 
Politik är att vilja, heter det ju 
med en berömd formulering . Ja, 
kanske ibland, men för oss i VPK 
Lund är politik just nu främ~t att 
arbeta. Vi går på knäna nu av ar
bete: istoppning av valmaterial i 
kuvert, utdelning i brevlådor när 
och fjärra n, affischklistring och 
tavelunderhåll . VPK Lund ska 
stoppa i 140.000 valförsändel
ser i kuvert vilket är cirka tre 
gånger mer än något annat poli
tiskt parti i stan. 

Vad det i grunden handlar om 
är naturligtvis svårigheterna for 
ett fattigt parti som inte har väl
villiga dagstidningar till förfogan
de. Vi måste med egen kraft föra 
fram vår mening och nå ut till 
folk. 

·Det är ingen hemlighet att vi 
i VPK betraktar vårt politiska ut
gångsläge som gott, speciellt här i 
Lund. Vi har under en framgångs
rik period sedan förra valet befäst 
vår ställning som det aktiva oppo
sitionspartiet, som förmått fanga 
upp lundabornas krav på en rad 
områden. De frågor vi har drivit 
mest - barnomsorgen, stadsmil
jön, kampen mot det kommuna
la myglet mellan ledande social
demokrater och borgare, värnan
det om jobben på Nordarmatur 
och Berlingska - har kommit allt
mer i förgrunden. Men nu gäller 
det alltså att föra ut vår politik 
och lägga grunden till ett ännu 
starkare agerande under den kom
mande perioden. 

Vi vänder o ss ,u.Jtså till dej 
som läser Veckobladet och tycker 
att vi gör ett hyggligt jobb här i 
Lund. Vi behöver dej nu - ta en 
sväng in om på vår valbyrå på 
Bredgatan 28 och sätt dej ner en 
timme eller två och stoppa i ku
vert . Vi påstår inte att det är nå
got särskilt förädlande eller poli
tiskt djuplodande arbete, men vi 
tror att d u kommer att finna att 
det kan ge en rätt fin gemenskap , 
som inte alltid är så lätt att finna. 
Nu på lördag har vi förresten fest 
också - givetvis kombinerat med 
istoppning. · 

Jaså, du har svårt att komma 
ifrån? Då kan vi erbjuda en av vå
ra populära familjefO rpackningar 
om 500 valförsändelser som du 
kan jobba med hemma i köket i 
glada vänners lag. Kan du hålla i 
en hammare? Då finns det plats 
i våra reparationspatruller som på 
nolltid gör en återuppstånden 
affischtavla av en trave kaffeved . 

Så: Bryt borgarväldet och 
klassamarbetet i Lund, rösta på 

Hyresgästföreningen: 

Ny ombud(s)man 
Hyresgästföreningen i Lund har i 
sommar fått en ny ombudsman. 
Jan Kockum, aktiv socialdemo
krat, har efterträtt Ture Hultman. 
Bytet har skett utan samråd med 
avdelningsstyrelsen i Lund, ja 
t.o.m. utan att styrelsen har varit 
informerad. Plötsligt, när styrel
semi!dlemmarna kommer tillbaka 
från semestern har man en ny om
budsman. Att så kan ske beror på 
att det är föreningsstyrelsen i 
Malmö som utser ombudsman i 
Lund. Ombudsmannen i Lund 
jobbar också, som vi tidigare har 
berättat i VB, på Malmös upp
drag. Huruvida ombudsmanna
tjänsten i Lund är utannonse
rad har vi på Veckobladet inte 
kunnat få klarhet i. Detta behö
ver inte innebära att något for
mellt fel har begåtts vid till
sättandet, även om vi från till
förlitligt håll har inhämtat att 
det finns beslut om att samråd 
ska ske med avdelningsstyrelsen 
i Lund vid tillsättandet av om
budsman. Men en politisk skan
dal är det . · 

Redan vid årsmötet i våras påpe
kade VB att hyresgästföreningen 
i L und fått en stark styrelse och 
att även andra poster hade be
satts med erfaret och duktigt 
folk . Årsmötet valde helt en
kelt in männi skor med erfaren
het på basplanet i kontaktkom
mitteerna. utan tanke på parti
bok. Jan Kockum, då fullstän
dig novis på att arbeta i hyres
gästföreningen, nominerades till 
styrelsen. Han fick 11 (elva) 
röster av ca 140, de som valdes 
in i styrelsen fick omkring 90 
röster. Lunds nya ombudsman 
har alltså väldigt lite erfaren
het av arbete på basplanet i 
hyresgästföreningen. Han har, 
självklart, så gott som inget for
troende av Lunds hyresgäster. 

Politikerförakt 
Jan Kockum är däremot ordfö
rande i SAP Söder och han står 
på suppleantplats på SAP:s full
mäktigelista. Det är alltså så att 
Jan fått platsen i första hand på 

Det glö111da valet 
I våras hade VB en serie intervjuer 
med personer från VPK Lunds 
kommunala lista. Nu fortsätter vi 
med landstings- och riksdags/is
torna. I detta nummer berättar 
Erik Nilsson, första namn på 
VPK:s landstingslista i Lund, om 
varför han tycker det är viktigt 
att rösta på VPK i landstingsvalet. 
Erik Nilsson är före detta bygg
nadsarbetare, numera ombudsman 
för VPK Skåne. Han hal suttit i 
kommunfullmäktige i Lund under 
två valperioder, men har nu be
slutat satsa på landstingspolitiken 
istället. 

VPK behövs i landstinget som 
motvikt till den fOrsåtliga och 
reaktionära offensiv som allt star
kare tonar fram från främst mode
rathålL Denna offensiv riktar sig 
mot den offentliga sektorn och 
därmed också mot vård och om
vårdnad av fysiskt och psykiskt 

VPK. Men tills dess, kom med och 
hjälp till i valjobbet. Och lägg 
gärna en tia i bössorna för valfon
den, får man tillägga. 

VPK Lunds styrelse 

sjuka människor. Säkraste värnet 
mot dessa reaktionära tongångar 
är en framgång för VPK i valet 
och med representation även i 
lan~Jstinget. . 

VPK behövs i landstinget fö{ 
en offensiv sjukvårdspolitik som 
konkret angriper de dåliga arbets
och livsmiljöer som är grunden till 
de nya folksjukdomarna cancer, 
psykiska störningar, hjärt- och 
kärlsjukdomar, trafikskador och 
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sin partibok. Det talas så mycket 
i dessa dagar om politikerförakt 
och att människor inte aktiverar 
sig och deltar i möten där deras 
angelägenheter behandlas. Men 
är det så konstigt? Att gå på ett 
årsmöte och rösta fram en ny 
styrelse, som inte ens informe
ras när en ny ombudsman till
sätts. Detta måste kännas me
ningslöst och självfallet trött
nar människor när besluten 
fattas på det sätt som de nu 
gör. Politiskt mygel på hög 
nivå och ett föraktfullt sätt 
att se på demokratin är vad · 
det är. 
F O TNOT: Hyresgästföreni ngen 
i Lund är en avdelning i vad man 
kan kalla en stol"förening - Söd
ra Skånes hyresgästförening ·
med säte i Malmö. Veckobladet 
har inte kunnat nå någon an
svarig på föreningsexpeditionen 
i Malmö för en kommentar. 

som i accelererat tempo håller på 
att spränga alla uppgjorda planer 
och ekonomiska beräkningar. 

VPK behövs i landstinget som 
en konsekvent förespråkare för en 
utbyggnad av långtidsvården, fOr 
krav på kvinnans rätt till smärt
lindring vid förlossning, utbyggd 
tandvård och decentralisering av 
!Jjukvårdsapparaten i form av fler 
vårdcentraler inom hela lands
tingsområdet. 

Arbete åt alla 
De arbetande människorna behö
ver VPK i landstinget som en före
språkare för kravet på att samhäl
let ska garantera alla un~domar 

· jobb eller meningsfull utbildning. 
VPK nöjer sig inte med att endast 
vilja vårda bort de socia~J\ vådorna 
av arbetslöshet och utslagning. 
VPK kräver utbyggnad av ange
lägna behov inom vårdomsorgen 
och mänsklig service som ett led 
i målsättningen 300.000 nya jobb. 
De_t finns stora grupper av männi
skor som borde fa möjlighet att 
göra något vettigare än att gå på 
framtvingad · deltid , förtidspensio-
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Det börjar bli fart på verksam
heten. Allt fler kommer in på vår 
valbyrå på Bredgatan 28. Och nu 
på måndag öppnar vi vabtugan på 
Botulfsplatsen, den är öppen var
dagar 11.00-20.00. Telefonnum
ret dit är 139804. 

Alla affischtavlor är spikade 
och de vackra centrala affischer
na är klistrade. Tryckningen av de 
lokala pågår, fast det kärvar 
ibland . eftersom det är så nytt för 
oss. 

Utdelningen av valkuvert i 
glesbygden har påbörjats. Till 
brevlådorna i Lund går vi u t fr. 
o.m. måndag. Anmäl dej gärna 
spontant om du inte hunnit få 
något utdelningsuppdrag. Sam
tidigt börjar utdelningen av ma
terial till ungdoms- och invand
rarväljare. Åt de förra har KU 
Lund just tryckt ett kommunal
politiskt program (se annan plats 
i VB), som den intresserade kan 
hämta på valbyrån. 

Valfångare »Arieb> besöker i 
Skåne Simrishamn den 15 , Lands
krona den 17 och Helsingborg 
den 18. Lättast är det att åka 
med till Landskrona, dit VPK 
Malmö har chartrat en buss som 
går från Clemenstorget (Tullkam
maren) fredag 17/8 kl.l8.30 och 
återvänder före 22. Returbiljett 
15 kr. 

Arbetshelg på lokalen på lör
dag-söndag. 11.000 kuvert måste 
fyllas. På lördag kväll med bör
jan kl. 20 halvt improviserad fest 
med öl, korv och mässingsmusik. 
Slut upp! 
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nering , arbetslöshetsbidrag eller 
meningslös AMS -utbildning. Sjuk
och hälsovården behöver dem. 
De behövs också för en ökad per
sonaltäthet inom ~ukvårdssek
torn. 

Högre lö1ier 
VPK stöder helhjärtat den kamp 
för bättre löner, utbildning och 
arbetsfårhållanden som idag be
drivs av de sjukvårdsanställda. 
Dessa aktioner är VPK berett att 
stötta upp även i landstingssam
manhang. 

VPK anser att såväl kommuner 
so m landsting ·måste sluta med sin 
rovdrift på sin lågavlönade perso
m L >Om de egentligen nu får oför
,kamt billigt. I den senaste av
tahuppgörelsen erhöll de anställda 
int e ens de löneökningar som 
fann s kalkylerade i budgeterna. 
Land !; ting och kommuner gjorde 
miljardförtjänster på den upp
gorrlsen. 

Under den kommande valperi
oden kommer landstinget att även 
f:\ do:l av huvudmannaskapet för 
kn llcktivtraliken . VPK har i prak
t~kc.:n VJsat stg vara en förkämpe 
lo1 eu utb)•ggnad av det kollektiva 
trafiknätet och motståndare till 
at t trafikpolitiken ska styras av en 
ohämmad privatbilism. De krav 
som VPK i trafikpolitiskt sam
manhang för fram måste också in 

på landstingsnivå. 

KDS - det slätstrukna partiet 
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I Veckobladets serie där vi grans
kar de partier som ställer upp i 
kommunalvalet i Lund har vi 
kommit till KDS. Kristen demo
kratisk samling, ett gediget bor
gerligt parti; ställer alltså upp _ 
kommunalt i Lund. Tyvä" har de 
inget speciellt handlingsprogram 
för Lund, vi har därför tittat.på 
deras allmänna partiprogram. 

- : J . ;/. 
~2li!Mifrl \A.o.-.-,_ 

--
»För KDS har uppdelningen i bor
gare och socialister alltid fram
stått som en kvarleva från en 
svunnen epok i svenskt samhälls
liV» skriver KDS i sitt program. 
Med sin kristna livssyn är det väl 

inte helt sensationellt att KDS har 
den inställningen. Men man frap
peras av att partiet i stort sett har 
missat att vi lever i ett samhälle 
~ed stora sociala orättvisor. Nåja, 
hisfonskt vet VJ att kristendomen 
alltid ställt sig på de besuttnas 
sida ... Avsiktli_gt eller oavsiktligt 
gor aven KDS detta. Sålunda vtll 

1------------------------------
Kvinnor mot kärnkraft den 26 augusti 1979 

Håll ut stå på dig vår envis 
kosta på dem ett leende 
som söker hejda dig avväpna dig 
genom att kalla dig hysterisk beskäftig aggressiv 
Det är blott till sitt försvar 
ty de känner sig hotade de är avslÖjade 
de hade fel 
Håll ut stå på dig var envis 
stark leende avväpnande 
det kan du du har ju rätt 

Det är du som har rätt 
när du mot döden sätter livet 
när du krigets stål bjuder en nejlika 
när du mot förgiftning sätter blommande grönska levande vatten 
klara luften 

när du mot en sanslös utveckling - en utveckling till varje pris 
sätter en vettig planering med pris · 
när du mot prestige och karriär sätter tankens skärpa och 
solidaritet 
när du mot fåtalets kunskap sätter allas kunskap 

Det är. du som har rätt 
som mot obalans sätter balans 
som mot orättvisa sätter rättvisa 
som mot ojämlikhet sätter jämlikhet 
som mot ra beräknirtg sätter ärlighet 

Du har rätt 
som mot allt fult grått och asfalt 
söker blomman och grusstigen för barnet att lära känna 
som med känsla och intellekt 
gör det ogripbara gripbart 
det oöverskådliga överskådligt 
det oformliga for.mbart 
att tjäna människan 
som med fötterna står på jorden 
som med gestalten tecknar sig mot himlen 
de blånande vidderna 

Det är du som 
med styrka och kraft fantasi och insikt allvar och glädje 
vill ge åt människan liv rättvisa fred solidaritet 
Det är du som den 26 augusti 1979 över hela landet 
ropar J a tilllivet - N ej till kärnkraft 

StaJsvandring Lund 
VPK-Lund ordnar två stadsvand
ringar i stadskärnan i augusti. 
Den 16/8 beses bl.a. kulturkva- , 
dranten och Södra Lasarettsområ
det, och den 23/8 Nöden och By
tarebacken: allt under sakkunnig 
ledning. • 
Start kl 18.30 prick , från VPK s 
partilokal, Bredgatan 28. 

Karin Lentz 

~~~ ~~ - !tt~. 
sTÖDKOMMITTEN för Ni'Cära· 
gua har appellmöte lö 18/8 kl 10· 
1 g p ä Mårtensto rget. 

Ansv utg Ulf Nvmark . Satt och tryckt pi Acuprell l Lund wv VB:r.a' 

man, istället för att göra bostaden 
till en social rättighet; öka m9j
ligheterna att äga sin bo stad.' 
Man vill införa en energiskatt, 
vilket kan tyckas vara bra, men 
istället för att göra något vettigt 
med pengarna vill man använda 
dem till att ta bort den allmänna 
arbet~ivaravgiften. 

Reaktionär familjepolitik 
KDS tror att det är en »skräm
mande okunnighet» om barns 
verkliga behov som står bakom de 
»högröstade ropen» efter daghem 
åt alla barn. I stället vill man infö
ra hemmalön med 1.000 kr per 
månad så att en av föräldrarna 
kan vara hemma. Detta skulle in
nebära frihet. Försiktigtvis talas 
inte om hur man ska lösa det 
faktum att det till 99% blir 
kvinnan som stannar hemma. 
Man talar inte heller om hur dessa 
kvinnors problem ska lösas när de 
ska ut pa arbetsmarknaden efter 
l 0-15 års »hemarbete». Eller tror 
KDS att kvinnorna upplever 
detta som frihet? 

Ej moms på maten 
Det bästa till sist. KDS vill ta bort 
kärnkraften och moms på maten. 

KU kommunalt 
Kommunistisk Ungdom i Lund 
antog på klubbmöte i onsdags sitt 
kommunalpolitiska handlingspro
gram. Trots att det i princip bara 
tar upp fyra områden täcker det 
in stö"e delen av det samhälle vi 
lever i. 

Rätt till en egen bostad 
För ungdomen i Lund skapar 
~älvfallet bostadsbristen oerhörda 
P!Oblem. Dels är det brist på små, 
nagorlunda billiga bostäder. Dels 
är ungdomen utestängd från en 
stor del av bostadsmarknaden 
eftersom det behövs mycket 
pengar för att komma över en lä
genhet i bostadsrätt. KU kräver 
att inga fler lägenheter överförs 
.till bo stad sr ä t t. 

Det viktigaste för KU är självfal
let rätten till arbete. KU kläver 
att kommunen garanterar bered
skapsjobb eller utb-ildning åt all 
arbetslös ungdop1. Men KU går vi
dare och kräver att en snabb u t
byggnad av åldringsvård , barn
omsorg och kollektivtrafik ge
nomförs för att på så sätt skapa 
fasta jobb. »Ungdomar utnyttjas 
som billig arbetskraft genom sys
temet med ålder~ränsem skriver 
KU. 

.. Utdelning 
KU :s kandidater till fullmäktige är 
Peter Nilsson, chaufför och Mia 
Persson, barnskötare. De står på 
9 respektive Il plats på VPK :s 
kommunfullmäktigelista. Vilket 
innebär att de har stor cham att 
komma in, åtminstone på supp
leantplats, i fullmäktige. 

·skaffa fJer jobb! 

Skaffa fler jobb!' 
»Lika lön för lika arbete - avskaf
fa ungdomslönerna» och »Skaffa 
fler jobb» - med de kraven vänder 
sig K U-Lund mot Britt Mogårds och 
moderaternas förslag att sänka de 
~dala avgifterna för u~domen. I 
sitt uttalande av den 9/8 menar KU 
att botemedlo.:n för ungdomsarbets
lösheten heter utbyggnad av värd
sektorn, ökat bostadsbyggande o~h 
utveckling av industrin. 


