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Fredagen den 8 februari 

911~ E}l politisk ~ån~e . 
VPK ö•a ""· rom f=gitt w pa var 400:e lOVanare 
insändare i SDS, av polisen fått 
avslag på sin begäran att genom en 
liten affischtavla på ort och ställe 
informera allmänheten om planer
na att på Tunavägen ersätta en 
fruktträdgård med parkeringsplat
ser. Sådana tavlor kan splittra bi
listernas uppmärksamhet och är 
därför en trafikfara, menar poli
sen. 

Detta är rent nys. Dels är blick
faJtet inne i en tätort ändå så rö
rigt och rörligt att en liten affisch
tavla inte kan göra till eller från , 
dels finns det sånt som är vikti
gare än b ilarnas fria framfart : stan 
är faktiskt inte till för trafikens 
skull utan möjligen tvärtom. Men 
det är svårt att tro på uppriktivg
heten i polisens argumentering. 
Menade man allvar skulle man 
tvingas ingripa mot varenda bu
tiksskylt, för att inte tala om 
skyltfönstren. 

Vad menar då polisen? Jo, an
tagligen att det är skönt att bli av 
med alla »lösa» affischtavlor som 
rubbar de invanda cirklarna och 
mildför extra besvär. Därför blir 
man benägen att pressa ett ut
slag av (den borgerliga) regering
en, i vilket den stadfåster liknan
de förbud, utfärdade av lägre in
stanser, på annat håll i landet. 

Men genom detta tar polisen 
politisk ställning. Organisationer 
som har råd till det kan köpa sej 
plats på Wennergren & Williams 
affischtavlor, alla andra får vac
kert låta bli att använda den här 
prop~andaformen. 

Frågan rör den politiska demo
kratin, på både kommunalt och 
annat plan, och det lär finnas skäl 
att återkomma till den rätt snart. 
Vid val (och folkomröstningar) 
gör vi undantag från våra nya reg
ler, säger polisen, men inte an
nars. Hur blir det då till forsta 
maj? Ska inte arbetarrörelsens 
organisationer som de brukar tå 
sätta ut sina affischtavlor för att 
informera och agitera? Vad säger 
socialdemokraterna i Lund? 

Militär diktaturen i Uruguay har utlovat val till nästa dr. 
Men valet blir en fars och bort mot 20 procent av befolk
ningen har redan flytt förtrycket. VPK i Skåne kräver nu 
allmän amnesti, ett krav som regeringen måste verka aktivt 
för! 

Efter en statskupp 1973 för· 
vandlades Uruguay från ett land 
med demokratiska traditioner och 
ganska hög levnadsstandard till 
en hård diktatur, en polisstat 
där vaije protest eller strejk 
brutalt slås ner och där terror 
och mord hör till vardagen. 
Efter kuppen upplöstes parla
mentet, universitetet ställdes 
under militär kontroll, allt fack
ligt eller politiskt arbete för
klarades olagligt. 
Sedan dess har en oförsonlig jakt 
på politiska, fackliga och student
aktivister inletts - ett formligt 
utrotningskrig mot demokratiska 
och progressiva krafter. Det finns 
nu ca 7 000 fångar på 2.7 milj 
invånare - en fånge på var 400:e 
person! Fångarna utsätts for sy
stematisk och bestialisk tortyr, 
utlärd av experter från USA och 
Brasilien,Många har mördats 
under tortyren. Många andra 
personer har försvunnit sedan de 
kidnappats av polis eJ.ler militär. 
Man fruktar for deras liv ... 

Ekonomisk kris 
Militärdiktaturens ekonomiska 
politik dikteras av Indernation
ella Valutafonden och in8pireras 
av Milton Friedman (känd från 
Chile) . Fåtalsväldet bland jord
ägare och i flnanskretsar och de 
multinationella bolagen gynnas, 
medan folket drabbas av ökande. 
arbetslöshet och galopperande in
flation. Reallönerna har sjunkit 
till hälften på tio år och de sociala 
reformerna har urholkats. 
Förtryck och allt sämre levnads- . 
villkor har gjort att bortåt en halv 
milj människor tvingats lämna 
Uruguay. Det motsvarar 15 - 20 
procent av befolkningen. De som 
flytt är arbetare, studenter, yrkes
utbildade och unga. Uruguay 
håller på att bli en nation av 
åldringar! · 

Ny styrka 

Revolutionärerna i Nicaragua 
kunde störta en vidrig diktatur. l 
Uruguays grannländer, Brasilien 
och Bolivia, har en massmo
bilisering skett mot f6rtrycket -
utvecklingen är positiv.Opposi
tionen i Uruguayhar fått ny 
styrka. Därför har militärdik
taturen agerat · allt · desparatare. 
En inre maktkamp i militär
ledningen ledde förra året till 
seger för den hårdare av två 
linjer. General Queirolo blev 
chef - den högste maktpositionen 
i landet. Militären söker nu lära 
sig av diktatorn Stroessner i 
Paraguay som i många år hållit 
meningslösa skenval, Man utlovar 
presidentval 1981 f6r att blidka 
kritikerna inom landet, men fram~ 
för allt i USA, som är regimens 
verkliga stöd. Men valet blir en 
fars: militären utser president
kandidat, bara två borgerliga 
partier får delta och under stark 
kontroll. Militärens möjligheter 
till valfusk är obegränsade. Talet 
om demokrati är genomfalskt 
och skall bara ge en internation
ellt acceptabel fasad åt ett fort
satt förtryck. 

Protester 

I den s k Breda Fronten, som 
samlar kommunistpartiet, 
partiet och ltristdemoltratema, 
f6rkastar man naturligtvis militär
diktaturens förslag. Inte ens de 
två traditionella partienia har 
gått med på manövern att rätt
färdiga diktaturen. 
Förtrycket och arresteringarna 
ökar. I arrangerade flyktförsök 
och med andra metoder, tycks 
man söka forinta de värsta mot
stånd~mparna i Libertadfånael
set. An så länge har man miss
lyckats, beroende på flngamas 
och den internationella opposi
tionens vaksamhet. 

1980 6: e årg. 

'Stolpe ut' 
för L-buss 

Krav på Konsum i Gunnesbo, 
förlängning av nya busslinje sju 
till Stångby och möjlighet för 
Oscarshemsborna att utnyttja sju
an, har nyligen publicerats i 
Lundapressen. Tyvärr fick inte 
ytterligare ett viktigt krav från 
VPK Nöbbelöv plats. Men här 
kommer det. 
»Vi krä~er också att Linjebuss 
håller resenärerna med tidtabeller 
på a l l a hållplatsstolpar. Vi begär 
inte att Linjebuss skall gå s å långt 
i sin service att man räknar ut 

' ungefårliga avgångstider från vaije 
hållplats, 8om man gör i många 
andra kommuner. Men tidtabeller 
på vaije stolpe är inte för mycket 
.begärt.» 
Tilläggas kan, att vi hoppas slippa 
tal om vandalisering av tidtabell
erna. Förstörs dom tär Linjebuss 
ta kostnaden att sätta upp nya. 
En koll av att tid tabellerna är 
läsbara måste genomforas då och 
då, kanske en gång i kvartalet. 

** 
Bertil Fiskesjö 
sitter i riksdagen for centern men 
upprätthåller även i någon mån 
sin tjänst som universitetslärare i 
statskunskap. Som sådan lär han 
häromdagen ha undsluppit sej föl
jande suck: liCentern får görajob
bet i folkkampanjen, men det är 
VPK som drar de politiska vinster
U» 

Om nu centern inte kan dra {'O
litiska vinster av folkkampanjen 
måste det rimligen bero på bris
ter i deras energi- och miljöpoli
tik, eller att den är mindre trovär
dig än t ex VPKs. Vad jobbet be
träffar vill vi u tiCrån våra erfarern
heter bestämt hävda, att de som 
drar det tunga lasset är partilösa 
aktivister, ofta men inte alltid 
med en bakgrund i olika miljö
organisationer. Ska vi därutöver 
göra en jämförelse mellan insat
serna från centern och VPK, är 

~vi inte säkra på att den u tf aller 
till centerns fördel. 



Ni har väl sett om kommunens 
personaldirektör Alf Kristensson, 
en av dem som skaffat sej en åtrå
värd villa genom den kommunala 
kön, men inte flyttat in utan hyr 
ut den. »Vi vill inte ha sagt att det 
rör sig om fastighetsspekulation, 
men . . .» säger kommunalrådet 
Ryde (m) i SDS den 29 .1. Själv 
uppger Kristensson för VB att u t
hyrningen beror på att han haft 
svårigheter med att sälja sin gamla 
villa. »Jag hade tänkt mej .ett pris 
på två miljonen>, tillfogar han. 

Apropå kommunala tjänstemän 
som åtnjuter fullt medborgerligt 
förtroende tror vi inte ett ögon
blick på.Jle envisa ryktena aft det 
är fastighetschefen Rune Linder 
(kons) som ödelagt Lineragården 
genom att plantera in husbock i 
bjälklagen. Detta trots att han står 
inregistrerad som ägare till Firma 
Procimex G fr Anticimex). Tror ni 
att vi ljuger? Snälla ni, det är 
ingen hemlighet att det finns före
tag som tjänar pengar på att spri
da !!iukdomar och annat elände. 
På Allhelgona Kyrkagata ligger 
t ex AB Skånska Typhus. 

Apropå fastighetsnämnden skri
ver den i motiveringen fcir sitt av
slag till bostadslån bl a att »boen
det skall utövas av denne» Oånta
garen). Bondet skall utövas av 
denne! Hur klumpigt får man skri
va egentligen och ändå inneha hö
ga kommunala ämbeten? 

Apropå språk läste vi något tidi
gare i SDS att hberiet ska bli cent
rum för kyrkospelen, ni vet de där 
processionerna som kryssar fram 
mellan de tyska turisterna om 
somrarna. Men den intervjuade 
använde inte ordet kyrkospel , 
utan det fcir oss nya och mycket 
finare »livsåskådningsteater». Så 
nu vet ni vad det är som snubblar 
fram utanför sparbanken. 

Apropå tyska turister kan vi inte 
låta bli att för sena tiders barn 
nämna om turistintendenten i 
Vittsjö, en ort uppe vid Smålands
gränsen, som intervjuades i tid
ningen i början av sextitalet. »Och 
så brukar vi stava Vittsjö med W, 
med tanke på de många tyska tu
risterna», påpekade han avslut
ningsvis. För icke språkkunniga lä
sare vill vi antyda, att V på tyska 
normalt inte uttalas som V. 

Apropå sextitalet konstaterar vi 
att nu, sedan även kommunalrådet 
Oredsson (fp) upptäckt att biltra
fiken bö~at minska och det inte 
behövs nägra p-hus efter det till
tänkta i kv. Dammgården, fram 
står oppositionsrådet Rehn (s) 
som den ståndaktige tennsoldaten 
och den siste sextitalisten. sexti
talet, ni vet, när det var Rekordår 
och man skulle Expandera sig ur 
alla problem . Årtiondet då det 
nästan inte fanns några kommuni
ster i Lund och man planerade för 
motorvä~ till Dalby. 

Ap ropa Dalby forstår vi inte alla 
dem som talar illa ·om denna be
hagliga ort. Dessutom tycker vi 
att ingen ska behöva skämmas för 
att han/hon är från landet. 

Från det kommunala.~ 
Det var lite matt på fullmäktige i 
torsdags förra veckan, det måste 
medges. Viktigaste frågan var väl 
bostadsfcirsörjningesplanen som 
snabbt forvandlades till ett hac
kande om huruvida det ska byggas 
700 eller 900 lägenheter om året 
- det senare ett överbud som S 
och VPK stödde. Angelägnare var 
då det ekonomiska resonemang 
som Tarcisio Bommarco (vpk) tog 
upp: småhusbyggandet är genom 
avdragssystemet direkt undergrä
vande fcir kommunens ekonomi. 
Men det svarade ingen på - när 
Tarcisio talar så lämnar borgarna 
salen. 

J ag tycker det är dags att tala 
klarspråk om den ,systematiska 
mobbning som Tarcisio utsättes 
för. Det är naturligtvis vanligt 
primitivt utlännings- och klasshat 
det handlar om, och det säger en 
del om vad de s k liberala princi
perna är 'värda. Tarcisio är ju en 
stor tillgång också fcir Lunds kom
munfullmäktige, han tvingar oss 
alla att höja blicken från gröt
fatet genom sitt lyft i tanke och 
perspektiv. Men tankeverksamhet 
ligger väl inte så väl till fcir många 
av borgarna i Lunds fullmäktige, 
då är det enklare att demonstrera 
sitt ogillande över en utlänning 

:som dessu torn är kommunist. 

§ 

stadsplanen fcir Linerokullen är 
ute och valsar i nämnderna nu . 
V ad det gäller är att borgarna vill 
att kullen med träden och Linero
gården ska bli ett radhusområde. 
Det är ett sensationellt dåligt for
slag: denna unika plats med sin 
underbara utsikt över slätten och 
den fina parken ska naturligtvis 
inte privatiseras. Mycket riktigt 
finns det en stark opinion bland 

.Lineroborna mot förslaget, barn 
och vuxna var ju ute och stoppade 
rivningen av gården i december. 
Om själva gården verkligen är möj
lig att rädda till överkornliga kost

. nader är väl lite oklart, men den 
·har ett symbolvärde för Linero
bornas kamp fcir en mänsklig 
-miljö . S och VPK är båda mot pla
nen - de förra dock med lite 
egendomliga argument. l gatu
och trafiknämnden krävde de 
återremiss därfor att planen upp
tog fcir få parkeringsplatser! 

§ 

Hälsovårdsnämnden behandlas i
bland, också inom VPK, med ett 
lite roat överseende och med an
tydningar om onödig byråkrati. 
Men sanningen är att nämnden 
och dess tjänstemän trots mycket 
knappa resurser gör ett bra jobb. 
Inrättandet av en hälsovårdsstadga 
var en gång ett viktigt steg i arbe
tet för en bättre miljö fcir arbetar
klassen. Den traditionen går ju att 
fullfölja, och sedan VPK kom 
med i nämnden har den blivit 
mycket aktivare när det gäller det 
i dag mest näraliggande hotet mot 
människors liv och hälsa: bilismen. 

Det betyder inte att de gamla 
fronterna är inaktuella. I den år
liga rapporten från Elmer Jöns
son, chef för den livsmedels
hygieniska avdelningen, visar det 
sig att av 102 prover på vacuurn
förpackade charkuterier är det ba
ra 55 som visat god tagbar bakte
riehalt före sista förbrukningsda
gen. Det står alltså inte så väl till i 
charkdiskarna. Kommunalpolitik 
är ett stort område. 

§ 

Det är roligt att se att socialdemo
kraterna i Lund kornmit loss ur 
förlamningen efter valnederlaget 
och börjat bedriva politik igen -
se på serien av motioner i förra 
veckan. SAP-kornrnunens nya sty
relse fungerar enligt forljudanden 
bra och kan kanske, om bildsprå
ket ursäktas, både hålla kommu
nalpolitikerna i örat och ge dem 
en livgivande spark då och då. Det 
behövs - den småhusskandal som 
nu håller på att rilllas upp, bl a ge
nom Lundabladets aktiva journali
stik, är rimligen: ingen nyhet för 
Birger Rehn och Nisse Gustavsson 
som haft full insyn. Som en social
demokrat sa: Vi har ju faktiskt två 
väl betalda oppositionsråd till vars 
jobb det hör att gräva fram sånt 
här. Men de har tigit. 

Borgarna har styrt Lund i snart 
30 år, och en effektiv opposition 
kom forst med VPK i slutet av 
sjuttiotalet. Jag tror att vi ännu 
bara ser toppen av isberget av det 
mygel som blivit praxis i borgar
nas Lund . Småhusspekulationerna 
kan vara en bra böJjan - vad sägs 
om en särskild undersöknings
kommission? 

Lucifer 

·--------------
. Är borgerligheten småsint också ? 

Tyvärr måste man nog besvara frågan jakande nu när Lennart Ryde 
& Co forvägrat VPK och SAP en sammanträdesfri dag i veckan. 
Våra kommunalpolitiker behöver en dag då de kan samlas fcir gemen
samrna överläggningar tillsammans med partikamrater. Men de borger
liga partierna, som inte tycks värna om den inre partidernokratin, 
har nu sagt nej . 
Det är framfor allt Nils Arne lCensuD> Andersson i Skolstyrelsen 
Och Lennart Ryde i fastighetsnämnden som inte kunnat ändra på 
måndagssammanträd ena. 
Ett envist rykte utpekar särskilt Ryde som mannen som velat srnå
djäklas med VPK. Hur småsint tär man egentligen vara i politiken? 

Ansv. utg.: Monic a Nymark. Sänning & layout : VB-red . Tryck: acupren lund 

r----------------, 
: Kan man vara kristen : 
: och marxist? : 
Dialogen och kampgemenskapen 
mellan kristna och marxister 
har på det internationella planet 
utvecklats under det senaste de
cenniet. 
En liten svallvåg av detta har 
också nått Lund. För ett par 
veckor sedan hölls t ex ett väl
besökt tvådagarsseminarium här 
om »latinanJerika - kristen soli
daritet», ett vältaligt vittnande 
om vad som är på gång. 
Torsdagen den 14:e kommer 
VPK-Lund att som medarrangör 
ställa upp i en paneldebatt på 
temat »kristendom och marxism». 
Tid och plats- se rnötesnotiserna. 

Om kärnvapnen, 
kärnkraften, kapprustningen och 
hotet mot hela mänskligheten 
handlade ett möte i måndags som 
ordnades av bl a Svenska Freds

. och Skiljedornsföreningen. Lars 
Ångström talade och visade ett 
bildband ; det senare låter kanske 
inte så upphetsande, men det var 
ett välgjort och slagkraftigt band 
om ett otäckt ämne. Fredsrörel-

. sen växer just nu runtom i värl
den och så även i Sverige, berätta
de LA, som även trodde att man 
gick mot större enhet i den orga
nisatoriskt sett rätt splittrade 
svenska fredsrörelsen. Men när det 
gäller resurser kärnpar man i un
derläge. Lottakåren får vaije må
nad lika mycket i statsanslag som 
Freds och Skiljedorns fått under 
sin drygt åttiåriga existens! 

TRÄFFPUNKT MARX : öppet 
hus fr kl 19, Bredg 28, Lö 9/2 
Gunnar Persson : Varför miss
lyckades soc ialdemokratin i val
et 
VPK IF. Turnering i inomhus
fotboll i Veberöd , lö 9/2 fr 
kl 16 (träningen inställd) 
VPK :S SANG GRUPP: Träning 
hos Kitten Anderberg, Ciamens
to rget 9 , sö 10/2 kl19. 
STÖDKOMM FÖR 
NICARAGUAS FOLK. Appell
möte pli Mårtenstorget, lö 9/2 
kl11 -13 
RIGAS FEREOS: Grekisk fest 
pli Korpamoen, lö 9/2 kl 19.30 
Alla välkomna! 
NEJ KOMM 
PILELYCKAN: Möte på KK
Iokalen, van Durens Väg 49 D, 
tis 12/2 
LOPPMARKNAD. Linero 
centrum, lö 9/2 kl 10-14, arr 
Östers Nej-komm 
DEBATT · KRISTENDOM OCH 
MARXISM. l panelen: Svante 
Nordin, Per Frostin, Henry 
Göster och Rolf Lindborg. Af 
Lilla salen. To 14/2 kl 18. 

BLASORKESTERN . Lör 9 .2 kl 
10 rep på Palaestra : Arb. söner 
och Unga gardet ur »Trosaarran
gemangen», Ich trage eine Fahne 
(s 5) och Frieden (s 15) ur »Tys
ka häftet>>. - Arsmöte/fest fra 
29.2. 

VPK-EXTRA för massutdelning 
har anlänt till partilokalen. Hand 
lar mest men int e bara om kärn
kraft. styrelsen organ iserar just 
nu utdeln ingen. Var beredd! 


