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Fredagen den 24 augusti 

VPK i fullmäktige: i111• Förstatliga oljebolagen! 

KVINNOR MOT 
KÄRNKRAFT 

»Men kärnkraft dä ä väl bra 
kärnkraft rent å fint . . . » 
- men visa mej den männi-

skan 
som tål nå't radioaktivt! 

Vi säjer ja tilllivet 
och nej till kärnkraften 
det handlar om vår välfärd 
och om dom som kommer 

se'n 

Nu försöker vi leva livet 
och slösa så gott vi kan 
så resurserna tar slut 
- före människan! 

Svårigheterna att skaffa eldnings
olja har under de senaste måna· 
derna blivit allt stö"e. Flera leve
rantörer har godtyckligt sagt upp 
sina kontrakt med kunderna, i 
många fall har just kommuner 
och andra storkunder drabbats. 
Nu måste kommunerna tvingas 
agera för att i framtiden säkra 
leveranserna av olja. VPK krä· 
ver att Lund ska uppvakta rege
ringen med krav att de svenska 
privata oljebolagen förstatligas 
och att Lunds representanter 
i Svenska Kommunförbundet 
verkar i samma riktning. 

Profitjakt 
Utländska kapitalistiska oljebolag 
driver idag en osmaklig profit
jakt på oljemarknaden, hävdar 
Thomas Schlyter i VPK-motio· 
nen. Bolagen hotar att slå u t sina 
dotterbolag och svenska oljebolag 
genom tal om »förlusten> och 
»bristande lönsamhet», samtidigt 
som moderbolagen själva kan re-

dovisa vinstökningar upp till 240 
procent. 

Spekulationspriser 
En konsekvens av denna kapi· 

• talistiska jakt på vinster är att 
Lund och andra kommuner drivs 
ut på den s k spotmarknaden, 
där man kan köpa tillfälliga par
tier olja till spekulationspriser. 

statligt oljebolag 
Man måste kräva av en kommun 
att den söker andra utvägar in· 
nan den ger sig in i ett sådant 
hasardspel med skattebetalare och 
hyresgäster som insats, skriver 
Schlyter vidare. Kommunerna 
måste säkra kontrakt på långsik· 
tiga leveranser av olja och det 
till priser som satts utan inbland
ning av P<Ofitsugna mellanhänder. 
Det kan endast ske om den svens· 
ka . oljemarknaden saneras från 
privata vinstintressen och det 
skapas en enhetlig och ur för
handlingssynpunkt tung inköpare 
av olja till svenska kommuner, 
företag och enskilda. D 

1979 S: e årg. 

KOMMUNISTISKA 
VALVISOR 

Den politiska dagsvisan har 
gamla goda anor i arbeta"örelsen, 
särskilt i samband med val. Som 
så många andra /iTIIl arbetartra
ditioner har även denna tagits upp 
av VPK Lund. 

Inför valet har medlemmar ur 
VPK Lunds sånggrupp skrivit 
och tryckt upp nya texter till 
välkända melodier. 

Bland titlarna i visbladet kan 
nämnas >>Cykelvisan», »Hyresvi
san», »Barnvisa i valtiden> och 
»VPK-mosteriD>.» och »Kommunal
råd svisaiD>. 

De här sångerna kommer väl 
till pass bl a vid sånggruppens 
gårdsmusicerande, som för säng
gruppens del börjar nu på söndag. 

Texterna till valvisorna fmns 
att få på VPK Lunds expedition 
eller i »valkureiD> på Botulfs
platsen. VB hoppas att senare 
kunna ge exempel ur sånggrup
pens nya textsamling. 

Och när barnen ska ta över 
vår skövlade natur 
så kommer dom att märka 
här trivs ej längre djur 

Kvinnor mot kärnkraft 
Vi säjer ja tilllivet 
och nej till kärnkraften 
det handlar om vår välfård 
och om dom som kommer 

se'n 

Dom kallar det för stenålder 
och att gå tillbaks 
men mest primitiv är männi

skan 
med Bomben i bagage! 

(Ackord: C G A F 
C Fiss G iss G C) 

50 000 färggranTill flaggor kom· 
meratt vaja över Sverige söndagen 
den 26 augusti när kvinnorna går 
ut i sin londwmfattande protest 
mot kärnkraften. 

Varför kvinnor mot kärnkraft? 
Vi ställde den frågan till Kitten 
Anderberg, aktiv i »Kvinnor mot 
kärnkraft i Lund». 

-Kvinnorna har ju stått utan· 
för de beslut som fört oss till da
gens kärnkraftsamhälle. Vi har 
varit och är dåligt representerade 
i riksdagen och andra beslutand e 
arean. Och undersökningar visar 
att 2/3 av kvinnorna i Sverige är 
emot kärnkraften. 

K vinnorna vill nu inte stilla· 
tigande se på hur hoten mot våra 
och framtida generationers liv 
ständigt ökas av nedsmutsning 
och_ strålning. 

- Inga säkerhetsanordningar 
är tillräckliga mot kärnkraftens 
risker, hävdar Kitten. 

»Kvinnor mot kärnkraft i 
Lund» kräver därför att Barse
bäck ska stoppas nu, och manar 
till demonstration nu på söndag. 
Samlingen sker 12.30 på stor
torget , och tåget går till stads
parken där det blir tal, dikt, 
säng oct. musik. Män och barn 
är också välkomna! D 

Valupptakt i Malmö på lördag Valupptakt i Malmö på lördag Valupptakt i Malmö på lördag 

Demonstration frän 
Johannesskolan kl. 11.30 
Buss 30 frän Malmö C. 

Valfest pfi Kungsparkens 
restaurang kl. 15 (25:-) 

Kvällsfest med ·dans 
kl. 21 ( 25:-) 

Slut upp! Slut upp! 
Slut upp! Slut upp! 



')p andliga värdena 

>KI ·AJ:l , Svenska Kyrkans hkonu 
ni AB, har som bekant beslutat 
1.tt flytta Berlingska Boktrycke
·i.et från Lund, där det legat i 
JOU år, ut till en åker i Burlöv 
Samtidigt har vi nu fått höra at! 
de s k prästlönefonderna ska -;at 
·.as pa aKtiemarknaden. 

Som marxister vet vi att eke· 
nomin styr ideologin, men att 
betingningen naturligtvis är ömse
' idig, dialektisk. Vi har därför 
med intresse noterat en del ak 
t11ella fenomen hos kyrkan. 

Sålunda har man numera i den 
allmänna kyrkobönen intagit för
bön för Alfa-Laval, Asea, Volvo 
mr.d flera företag i vilka präst· 
tönefonderna placerats. 

l söndags hörde vi med viss 
förvirring: »Söndagens kollekt till
talleJ Nynäs AB, som drabbats 
hårt på den kärva oljemarknaden. 
Kollekten anbefalles å det vru·mas
te ,, 

l·ast vi förstår kyrkans män. 
Det iii naturligtvis omöjligt att i 
en stadskärna med trånga gator 
behålla en omfattande verksam
het, som för sin försörjning kräver 
en ständig tillförsel av tunga for
dou . Vi tänker naturligtvis på 
jornkyrkan och de många bussar
n R med tyska turister. 

Efter vad vi hört har det ut
brutit en mindre huggsexa bland 
omgivande kommuner. Malmö 
lockar med Bulltoftafal.tet, där 
man menar att det söndagsöppna 
l kea skulle kunna locka till så 
kombinationsutflykter. Kävlinge 
kommun har kört med den be
L:väma tillfarten till motorvägen 
ute i Löddeköpinge. Svedala kont
Iar med att tala om Sturup. 

Det är starka ekonomiska 
krafter som driver sitt spel, så vi 
får se hur det går. Det gläder oss 
t•mellertid att förgrundsmän som 
hiskap Nivenius och rektor And
len, teol dr och ledamot av 
~KEABs styrelse, tills vidare vill 
ilehålla domkyrkan i Lund . 

- Det skulle inte alls bli 
·dlllma fart på vykortsfårsäljning
' 11 om , den låg ute i busken. 
i•wthållcrde . O 

. J!! /~f~~ ':'~\\\~ 
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• Slut upp på den stora valupp

takten i Malmö på lördag. 
lämpliga tåg går från Lund 9 .41 . 
10.15 och 10.41. 

"Vi har efter samråd med polisen 
beslutat sänka den uppmärkSaJn
made tavlan på stortorget en 
meter. I övrigt står den kvar! 

., Vandaliseringen av våra affisch
tavlor fortsätter, men det gör 
även reparationerna. Håll ett 
öga på dem och rapportera 
skador till partilokalen, te!. 
13 82 13. Sök gärna gripa vålds
verkare på bar gärning. Meddela 
deras namn till partilokalen . Be
löning utlovas. 

'Den rullande valbyrån har star
tat. Nu i helgen är den i Sand by. 

• Gårdsmusiken pågår för full t 
och många lyssnar. . 

Fp med kluven tunga 
lJet har gatt en del ar sedan NJ 
Dags gamle chefredaktör GustaJ> 
Johansson döpte Folkpartiet till 
Ohlins Diversehandel, men he 
teckningen passar lika hm pa 
Folkpartiet modell l 970 

Skall man beskriva ett par U b JU · 

kar man gå till dess program och 
sedan jämföra programtexterna 
med hur partiet bedriver praktisk 
politik. Efter tisdagens presskon
ferens med Ola Ullsten har detiii 
blivit omöjligt. 

Ullsten gjorde gång på gång 
klart får utfrågarna att Folkpar
tiet inte menar vad de säger och 
att orden har en helt annan bety 
delse när de står i ett folkpart i 
program än de har i vardagsspn! 
ket. På folkpart istiska (ett helt 
nytt språk) betyder t ex ordet 
garanti inte garanti utan något 
helt annat. 

Folkpartiet i Lund skiljer sig 
inte på något sätt från sin huvud
organisation. Det är dessutom ett 
utmärkt exempel på det gamla 
ordstävet - »att vara liberal är 
att vara kluvem>. Eller rakarr : 
att vara folkpartist är att tala 
med kluven tumm. 

Befängt förslag 
Låt oss illustrera Folkpartiet med 
några exempel ur lundapolitiken . 
Folkpartiet i Lund har kämpat 
för vad de kallar ett rättvist kö
system inom barnomsorgen. Deras 
konkre ta förslag är fullkomligt 
befängt och lyckades tillsammans 
med deras rekordhöjning av barn
omsorgstaxorna ställa l 7 00 Ju n-

dabm pa fötleJ i .:n protesld, 
monstration mot deras politik 
Inte nog med det. Själva hjälpe1 
folkpartisterna resursstarka grup· 
per att tränga sig förbi Socialför· 
valtningens kö. Man kallar det att 
uppmuntra enskilda initiativ. Man 
har under våren 1979 tillämpat 
en teknik som en känd folkpar 
tist , Per Gahrton från Lund , bl'· 
skrev i Dagens Nyheter när ha t 
förklarade varför foll< fö ra k t·•d • 
politiker och politik 

Maktfullkomlig 
Det började med att 1-olkpartiel 
1 Lund plötsligt började bry sig 
om gamla hus som höll på at t 
förfalla. Uppbackade av Sydsvens· 
ka Dagbladet ville fp rädda 
»gamla fina» Preunegatan Il från 
förfall . Men det var ju som majo 
ritelsparti ~älvt ansvarigt för för 
fallet. Nästa affär var Gaml:t 
Patologen. Sverker Oredsson 
det maktfullkomliga kommunal 
rådet - ville riva och tillfredsställ 
1 ivningsvännerna. univcr~it ' • b 

·---------------
Politisera sjukvården 
Vi avslutar här vår presentation 
av kandidaterna på VPKs lands· 
tingslista med tredje namnet, Ulf 
Nymark. 

Du är ju ny i sådana här parla
mentariska sammanhang, ja du 
har inte ens suttit i en kommunal 
nämnd. Varför ställer du upp , 
egentligen ? 

f~åg~ är helt enkelt att partiarga
rusatJonen tyckte att jag skulle 
ställa upp. Och för oss i VPK är 
ju de~ här med politiska upp
drag mtc någon typ av karriär
väg, där man börjar så smått 
på lokalnivå och klättrar »uppåt». 
J ag tycker att det här med att 
sitta i parlamentariska församling
ar, det bör i princip alla medbor
gare klara av. Är det inte på det 
viset måste vi ändra på de här in
stansernas arbetssätt . 

NåJa, du är ju inte helt grä ll i 
politiska sammanhang. Du i1a1 
väl sysslat med en del annat? 

Det är riktigt , jag har jobba t 
en del på lika viktiga kampom 
råden som det parlamentariska. 

Som vad då? 
Nja, t ex så har jag för några 

år sedan suttit med en tid i VPK 
Lunds styrelse, jag har jobbat 
inom konsumentkoop&rationen 
och inom hyresgäströrelsen. Och 
så har jag ju faktiskt varit med i 
VB-redaktionen några år. Och det 
är väl tillräckligt kvalificerand c 
för att ställa upp i land stinget . 
Eller hur, redaktörn? 

Vilka frågor kommer du att 
driva om du kommer med i 
landstinget? 

Det är ju bra med optimism, 
men så bra går det nog inte får 
VPK, så vi får med tre namn från 
tundalistan. Men det fmns väl 
en viss chans att man kommer in 
som s-qppleant. Och det här med 
att undra vilka frågor som en 
enskild kandidat tänker driva, 
eller »Vad intresserar dej mest» 
o.d. Tyt'iskt borgerligt . sätt att 
ställa fragor! Det väsentliga får 
oss VPK-are är vilka frågor som 
klasskampens utveckling kräver 
att vi driver i de parlamentariska 
organen. Inom landstinget tror jag 
att d~n viktigaste klasskaJ:Ilpsfrå
gan just nu är vårdpersonalens 
arbetsvillkor. Att de förbättras 
tror jag är grunden för att vi ska 
kunna förverkliga parollen om en 
offensiv hälso- och sjukvård. För 
övrigt menar jag att det under den 

Ansv . utg. : U lf Nymark. Sattn . & tryck: VB red pä acupress, Lund. 

rakratiii "1!1 1 Kcr~tm Laurell . ,OJ 

>tår på 'amma kommunfullm~ 
t igel ist;• .,,. , ·~ verk • · r t 1 iii 
vara 

Pastorerna Janssott 
Gertrud Anljung, som " . ,p ' 
partikamrater anklagats tör viU ~ 
spekulation men trots detta ståt 
på fullmäktigelistan, var orolig fö ' 
vad som skulle hända henne · 
barn om Barsebäcksverket haverr 
rade, och frågade därför Lund · 
kommunstyrelse om beredskap~ · 
planer m m. (För övrigt i stort 
sett samma frågor som VPK ställ t 
i en motion tidigare). Sverke r 
Oredsson svarade henne i kon• 
munstyreisens namn som en sani1 
kärnkraftsvän. Poängen med dett:• 
är att du kan rösta på Folkpartit: ' 
oavsett vad du tycker i sakfrågan 
För eller emot rivningar, villd 
·;pekulation, kärnkraft. F (lik p a· 
liserna har plats för er alla. 

De är som pastor J an ss o 11 l ' 
ingen ~pedell urnfattnirw 

:lf?<'" ' ''H! n ' 
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kommande tre-årsperioden bli.J 
VPK-gruppens viktigaste uppgift 
att politisera landstingsfrågo~a . 
d vs. klargöra de olika frågor
nas klassmässiga innehåll. Lands
tingspolitiken präglas av ett utom· 
ordentligt långt drivet klassamar
bete mellan sossar och borgare. 

Dessutom blir trafikfrågorna 
allt viktigare för landstinget. Bor
garnas och sossarnas nystrukna 
kollektivtrafikförnissa är fruktans
värt tunn. Man behöver inte ha 
~rskilt vassa naglar får att skn1p ·t 
fram Bilisten under den. 

~e a:t\ .... 
BLASORKESTER l mllnd. kl 1A 
vid · ändhällp latsen pli Linero . 
BLASORKESTER Il tisdag k.l 18 
pä Kobjers torg. HELA BLAS
ORKESTERN lördag, samling pli 
Johannesskolans gärd kl 11.30 
och i Kungsparken kl 18, sön· 
dag 12.30 pli stortorget för spel 
i demonstrationen »Kv i nno kan~p 
mot kärnkraft». 
SANGGRUPPEN gl!rd·:rnusik sö rt 
dag kl 17 St Hans grän<l . ,;,dan 
18.30 skarpskyttevägen 
REFUSE$ tisdag kl lfl N obba· 
lövs torg. 
SPELMÄNN EN tisdag kl 11:!, 
Vildanden A -huset. 
SOLIDARITETSFEST FÖR AR· 
GENTINA förd. kl. 19 pil Kärn 
närsväg 11 N. Arr : Arbetsgrup
pen för Argentina . 
TELEFONVÄKTARPROGRAM 
om landstingspol itiken i lokal · 
radion sönd kl 8-10. Ring och 
trägal 
STADSDELSUTFRAGNING AV 
KOMMUN ALPOLITIKER PA 
NORR tisd 28 kl 19.00. Arr: Hy· 
reS!lästfö ren i ng en. 


