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l fjol var vi 3 000 som demonstrerade under parollen "Arbetarpolitik - Socialism". l år blir vi säkert ännu fler. Vi samlas på Cle· 
menstorget klockan ett och under det att unga och gamla strömmar till från alla håll kan vi lyssna till appelltal och träna slagorden 
som ska gå fram ännu bättre i år. 

När klockan närmar sig två märks en oro i leden, vi ställer in oss "fyra och fyra" och så sätter sej det stora långa tåget i rörelse 
med stormfanor, banderoller och blåsorkester och fiolspelare osv. -------------------------------------
FOLKOMRöSTNINGEN 
Folkomröstningen om kärn

kraften är nu över. Trots ett 
mycket bra arbete lyckades 
Folkkampanjen inte nå 50 % 
av rösterna. Detta innebär 
dock inte att slaget om kärn
kraften är förlorat. 
Många människor lurades att 

rösta på socialdemokraternas och 
folkpartiets Linje 2, den s.k. »för
nuftiga avvecklingslinjen». Dessa 
människor kan komma till insikt 
om att de har blivit förda bakom 
ljuset, nu när den borgerliga reger
ingen, med den socialdemokratis
ka ledningens fulla instämmande, 
nu sätter igång och bygger ut 
kärnkraften maximalt, utan en 
tanke på att ta hänsyn till den 
breda opinionen mot kärnkraft. 

Därför är detgivetvis av största 
vikt att arbetet mot kärnkraften 
och för alternativa energikällor 
fortsätter.Vi måste sätta press, 
främst på Linje 2-partierna, så att 
de tvingas leva upp till de löften 
om »avveckling» man gav i valrör
elsen. Vi måste t.ex. se till att de 
utlovade »omfattande säkerhets· 
studierna» verkligen blir av. 
Trots utslaget i Folkomröstnin

gen fortsätter Barsebäck att vara 
världens sämst placerade kärn
raftverk Vi kan inte stillatigande 
acceptera att bo grannar med Bar
sebäcksreaktorerna i 20-25 år till. 
En bred opinion i både Sverige 
och Danmark kräver:VÄCK MED 
BARSEBÄCK! 

visa att kärnkraften är onödig. 
Som ett led i detta arbete får man 
se den motion till kommunfull
mäktige som VPK-Lund presente
rade i mitten av mars ,>Energihus
hållning och energiförsörjning i 
Lunds kommun» I den för VPK 
fram kravet på en satsning på al
ternativa energikällor: naturgas, 
jordvärme samt ett kraftvärme
verk, som drivs med sopor och 
biomassa. 

Inom ramen för FolkkampanJen 
mot kärnkraft har VPK-medlem
marna arbetat aktivt och osekter
istiskt. Vi har kunnat göra detta 
pga det självförtroende och den 
enighet i sakfrågan som finns i 
partiet. Denna inställning kommer 
givetvis att prägla vårt fortsatta 
arbete inom Folkkampanjen. Det 
är endast som en bred, tvärpoli
tisk rörelse som Folkkampanjen 
kan leva vidare och mobilisera 
stora grupper av människor mot 
kärnkraften 

Vårt arbete med energifrågorna 
är mycket viktigt, men minst lika 
viktigt är det att vi på allvar tar 
itu med de övriga miljöfrågorna. 
Alltfler människor dra b bas av, 
och reagerar mot, en allt sämre 
arbets-, boende- och fritidsmiljö. 
Här är VPKs uppgift att deltaga 
i kam_pen och visa vägen till ett 
människovärdigt , resursbevarande, 
socialistiskt samhälle 

Kom med och protestera mot 
Lokalt måste vi också fortsätta kärnkraftssamhället och mot ka

kampen för att föra fram alterna- pitalismens rovdrift på natur och 
tiva energikällor, för att på så sätt människor! 
-----· -------------------------·-
VECKOBLADET 

Har ni också märkt hur tyst det har blivit om VPK på Sydsven
skans lundasidor och i Arbetets Lundabla~ !>>Lunds enda oppo
sitionstidning», ni vet)? Så länge VPK var ett uppiggande men 
ofarligt inslag i lundapolitiken gick det an att skriva. Men när 
VPK:s framgångar började att hota den etablerade makten, då 
blev det plötsligt betydligt lägre i tak på redaktionerna. 

Behovet av alternativ information maj numret, VECKOBLADET 
är alltså större än någonsin. blir alltså fyrsidigt. · 
VPK och KU i Lund har i snart I varje nummer av VECKOBLA
fem år gett ut en liten tidning, DET fmns det en ledare., artiklar 
VECKOBLADET. Den kommer och notiser om den lokala politi-
ut varje fredag och består av ett ken, kåseri, mötesnotiser m .m. 
papper tryckt på. båda sidor. Men Det kostar bara 25 kronor att pre
från och med i höst kommer nu,merera till årets slut. Sätt in 
VECKOBLADET att gå över till 25 :- på pg 17 459-9 eller skicka in 
samma format som det här l :a kupongen så fixar vi resten. 

Jag vill prenumera på V~kobladet till årets slut för 25:-

Namn ... . .. . . . .... . .... . .......... . ..... . 

Adress . .. . ... ... .............. . ......... . 

Skickas till: Veckobladet, Bredgatan 28, 222 21 Lund 
Skicka inga pengar nu. Vi sänder inbetalningskort. 

KOMMUNISTISK KOMMUNALPOLITIK: 

Grand, bzlssar, daghem 

Då och då frågar man oss kommunister hur vi kan hålla på och 
bråka i kommunalpolitiken. Vi får ju ändå aldrig igenom nå
got. Det är på sätt och vis sant, men vi brukar svara att vårt 
arbete i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser inte i 
första hand går ut på detta. Vår målsättning är att bekämpa 
och avslöja borgarpolitiken och sossarnas klassamarbete. Våra 
valframQångar visar också att vi är på rätt väg. 

Nu kan vi ändå glädja oss med 
barnfamiljer och ungdomar åt en 
liten VPK-framgång. Vi har ställt 
höga och långt syftande krav på 
kollektivtrafiken. Men vi har ock
så krävt småförbättringar och det 
verkar som om vi får igenom våra 
krav på att dessa grupper skall få 
åka billig;u:e på stans bussar. 
Åldersgränsen för halvbiljettpris 
skall höjas från 12 till 16 år. En 
förälder eller annan vuxen får ha 
två barn under sex år med sig utan 
kostnad och avgiften för barn
vagnar försvinner helt. 

Vi är glada för att borgare 
och socialdemokrater har ställt 
upp och vill genomföra våra krav 
på dessa förbättringar. 

Klasspolitik 
Annars finns det inte mycket att 
glädja sig åt från det hållet. Deras 
klasspolitik är lika ohämmad som 
tidigare och den måste vi fortsätta 
att bekämpa. Med klasspolitik me
nar vi bl a borgarnas ständiga 
gynnande av de rika och starka 
i samhället. Vi har tidigare kunnat 
se hur de skänkt pengar till Lunds 
Industri- och HantverkSförening, 
ca 2 milj . Men nu håller man på 
att sätta nytt rekord. Grand Ho
tell har blivit en kommunal "af
far" av stora mått. Upprustnings
kostnaderna har stigit till ca 40 
milj. kronor och borgarna har 
drabbats av stora skälvan. 

Palatsrevolutioner 
För att bevara ansiktet har man 
sagt att Grand får in te kosta så 
mycket. Hur mycket har man 
inte sagt. Och man har bett brö
derna Paulsson, som skall arren
dera hotellet, att tillsammans med 
andra företag som är inblandade 
i affaren att bestämma hur Grand 
skall upprustas. Företagen skall 
bestämma åt kommunen och se
dan själv göra en hacka på om-

byggnadsarbetena. Detta är så 
upprörande att man kan förvänta 
palatsrevolutioner inom flera av 
de inblandade partierna. 

Fortfarande för få daghem 
Det är risk att man glömmer 
gamla kampområden när nya d:v
ker upp. 

Vår kamp har fått borgarna 
och socialdemokraterna att öka 
sina ambitioner. Borgarna i Lund 
har sagt att man inom några år 
skall bygga bort daghemskön. 
Det låter kanske bra men verklig
heten är en annan. ÅI efter år ser 
vi hur man först antar en barn
omsorgsplan som är helt otill
räcklig men inte nog med det. 
I slutet av varje år är inte mer än 
en liten del av planen genomförd . 
Det är hundratals daghems och 
fritidshemsplatser som på detta 
sätt antingeJ;J. flyttas fram några 
år eller helt försvinner. Det är ett 
eländigt dubbelspel" av de borger
liga politikerna och det skall. be
kämpas. Kravet på bra dag- och 
fritidshem å t alla är lika aktuellt 
som någonsin. 

SAP är värda speciell upp
märksamhet. De två socialdemo
kratiska kommunalråden Birger 
Rehn och Ingegerd Göransson, 
har ~-pelat med i det borgerliga 
spelet. De var med när Kommun
styrelsens arbetsutskott beslöt att 
bröderna Paulsson m fl skulle få 
härja fritt på Grand. Var SAP i 
övrigt stl.r vet man inte riktigt . 
Men vi har svårt att tro att arbe
tarna inom SAP stillatigande kan 
se hur deras kommunalpolitiker 
är med och skänker 10, 20, 30 el
ler kanske 40 miljoner kronor till 
storföretagen, för det är ju det 
som borgarnas upprustning av 
Grand innebär. Det är arbets
givarpampar som skall smörja krå
set för skattebetalarnas pengar om 
bor~arna får sin vilja igenom. 



Vi går den "vanliga rundan" ner till stadsparken, dit det tar ungefär en timme. l stadsparken slår vi oss ner i gräset och njuter 
av solen ocli lyssnar på ett 1 :a maj tal av Jörn Svensson. 

På kvällen är det fest i Folkets Park (Trollebergsvägenl. Festen börjar vid sju-tiden och lite mat och öl kan man köpa där. Det 
blir sång och musik och dans. 

Välkomna! Hu; ska -det-gå ~ed ____________ Trå·ngsel-
1 iskofun 

RÄDDA JOBBEN! De ropen 
har hörts på många håll i lan
det u n der de senaste åren. På 
nära hål i. i Landskrona. kan 

vi se hur en hel stad mobili
serar för att rädda jobben vid 
Öresundsvarvet. Men här i 
Lund har det varit ganska 
lugnt. Tyst och försynt, en 
bit i taget, försvinner industri
erna från Lund. 

800 jobb hotas 
Nordannaturs nedläggning tar 
bort 150 jobb. Berlingska bok
tryckeriets flyttning till Burlöv, 
innebär att 7 5 jobb försvinner 
från kommunen. Omkring 100 ar· 
betstillfållen försvinner genom 
Verros försäljning till Åkermans. 
80 jobb ska bort på Gambro till 
l :a augusti. Sammanlagt är det 
alltså över 400 jobb som försvin
ner från Lund på kort tid! 

Men det räcker inte med det: 
På två år vill Gambro (känt som 
"Sveriges vinstrikaste företag" ) 
skära ner arbetsstyrkan med hälf
ten, till 25 O kollektivanställda. 
Dessutom drabbar varvskrisen 
också Lund. Omkring 200 lunda
bor arbetar på Kockums eller 
Öresundsvarvet, och deras arbe
ten är ju också din;kt hotade om 
Åslings och Svenska Varvs planer 
går i lås. 

Mänskliga konsekvenser 
400 jobb, eller 800, det är höga 
siffror. Men det är inte bara siff· 
ror. Varje jobb som fOrsvinner 
innebär att en människa, ofta en 
hel familj drabbas. Förlorar man 
jobbet, förlorar man den trygg· 
het man bygger livet kring. Sär· 
sldl t för många äldre innebär "fri
ställningen" ofta att man defmi
tivt slås ut från arbetsmarknaden. 

Lllnds industrijobb? 

Andra tvingas kanske flytta , eller 
p~dla långa vägar för att få nytt 
aibete. Undersökningar från in
dustrinedläggningar visar att det 
nya jobbet i de flesta fall är sämre 
än det gamla. Det är också allvar· 
ligt att jobben hötas på en kvinna
arbetsplats som Gambro, eftersom 
det ofta är svårare för kvinnor att 
få jobb. 

Ungdomarna drabbas 
Det har funnits en del möjligheter 
att få industrijclbb till Lund, vissa 
företag har nyanställt. Men samti
digt innebär detta att om företa
gen kan välja och vraka bland er· 
farna arbetare, så blir det ännu 
svårare att komrna till för de som 
inte har tidigare .Yrkeserfarenhet. 
Ungdomsarbetslösheten ökar allt
så. Och den är något av det allra 
sjukaste i det här samhället. Vad 
kornmer det att innebära för 
framtiden , att stora delar av en 
hel generation ställs u tariför det 
produktiva livet, innan de ens 
har haft chansen att komma in 
i det? 
Till utlandet 
Att industrier försvinner från 
Lund innebär också att samhälls
nyttig produktion fOrsvinner ur 
landetoch att unika yrkeskunska· 
per förspills . Verros produktion 
av soprnaskiner går nu till en 
schweitzisk firma. Tågbrornstill· 
verkningen på Nordarrnatur fOr
svinner förmodligen också utom
lands. Fabriken i Linköping, dit 
den övriga produktionen flyttats , 
har knappast möjligheter att ta 
över brornstillverkningen. 

Men• produktionens sarnhills
nytta och de sociala konsekven
serna av nedläggningar - det är 
inte sådant som bekymrar aktie
ägarna. Det de intresserar sig för 
är var det placerade kapitalet 

kan ge de högsta vinsterna. Allt
mer kapital placeras utomlands, 
och det blir också allt vanligare 
med improduktiva investeringar 
i sådant som mark och fastig
heter, konst och diamanter. 

Det blir alltså alltmer absurt 
att förlita sig på "marknadskraf
terna" , dvs. på kapitalisternas 
eventuella välvilja. Här i Lund 
hai både den borgerliga korn
munledningen, med herrar som 
Oredsson • (fp) och Ryde (m) , 
och den lokala SAP-ledningen 
visat en häpnadsväckande passivi· 
tet och uppgivenhet inför nedrust
ningen av industrin. 

Naturligtvis är handlingsmöj
ligheterna begränsade så länge vi 
har ett kapitaliststyrt närings
liv. Men det finns ändå möjlig
heter att påverka utvecklingen. 
Kommunen kan agera betydligt 
aktivare än Lunds kornmun har 
gjort, t ex göra uppvaktningar 
och försöka olika former av på
tryckningar mot företagen och 
statsmakterna. l vissa fall kan 
man utnyttja den kommunala 
förköpsrätten (det skulle fOr
medligen kunnat räddat kvar 
Berlingska i Lund). 

Vetorätt för facket 
Olof Palme ha ju utnämnt MBL 
till "den största demokratirefor
men sedan den allmänna röst· 
rättens införande". Men vi korn
munister menar att facket måste 
sätta målet högre än "rätten att 
få information om redan fatta· 
de beslut" .. . Fackföreningsröref-" 
sen måste kämpa för facklig veto· 
rätt mot företagsflyttningar, pro
duktionsinskränkningar och ned
läggningar. Det skulle vara ett 
stort steg i riktning mot ett 
förnuftigt, dvs socialistiskt sam
hälle. 

Lokalsituationen på gymna
sieskolorna i Lund håller på 
att förändras från ett accepta
bel't läge till rena katastrofen. 
"Si llpackn i ngssystemet" 
känt bl a från skolorna i Hel
singborg ·- är på väg att in 
föras även i Lund. 
Orsaken är att man håller på att 
pressa fram ungefår 1100 nya 
gymnasieplatser - utan att bygga 
en enda ny skola! Det betyder 
att trängseln i dorn nuvarande 
gymnasieskolorna kommer att 
öka enormt. Strörnbe!gsskolan 
(Spyken) kommer som mest att 
få l 03 O elever - förra året hade 
man 510. Polhemsskolan kommer 
att få l 750 elever och Katedral· 
skolan, som förra året hade 750 
elever, kornmer att få 1150. 

Redan i år har man kraftigt 
ökat antalet elver i skolorna. En 
ytterligare utökning kräver pro· 
visorler och vissa av dorn är 
redan försenade och fördyrade. 

Linebäcksskolan 
Det finns visserligen en ny gymna
sieskola, Linebäcksskolan, i skol
styrelsens tankar. tJen byggs den, 
vill man lägga ned Spyken: Det 
innebär att Linebäcksskol~ blir 
ett komplex med en bra bit över 
l 000 elever och att man ändd 
måste sprida u t elever på de and· 
ra skolorna. Orsaken är naturligt
vis den borgerliga svångremspoli
tiken. Den dåliga miljö och den 
anonymitet som storskolor inne
bär väger lätt. 

Varför måste man då skaffa 
1100 nya gymnasieplatser? Jo, 
för det första har Lund i dag för 
få yrkesskoleplatser i förhållande 
till antalet nior. För det andra be
ror det på den s k sextonårspuc
keln. Dvs att antalet födda ökade 
kraftigt för sexton år sedan. l dag 
är antalet sextonåringar ca 1400 
och vid puckelns "topp" kornmer 
det att fmnas över l 800! 

Behövs en ny skola 
Intressant är emellertid att Lunds 
sextonårspuckel, till skillnad från 
resten av landet, bara långsamt 
planar ut efter sin topp. Det be
hövs alltså en ny normalstor gym
nasieskola, ~ven med Spyken i be
håll. 

Borgama har varit emot att 
bygga Linebäcksskolan och social
demokraterna har vinglat fram 
och tillbaka. Ett tag var socialde· 
rnokratetna i skolstyrelsen . emot, 
medan fullmäktigegruppen var 
för! VPK är det enda parti som 
kräver att Linebäcksskolan skall 
byggas omedelbart. Även elever 
och lärare har rätt till en god 
arbetsmiljö! 



Röda fanor på 1 :a Maj SOCIAUSM 

mot mörkblå höger och gråsossar 18 
FöR BO-TALET 

Det blåser högervindar i Sverige och Europa. Kalla, snå
la vindar. Det är mörkblå krafter som marscherar uppåt 
i opinionstabellernas kurvor. I Sveriges riksdag höjer 
reaktionärerna sina röster för demokratin. Samma röster 
som därefter läggs i valurnan för att utesluta ett parti 
VPK - från det viktiga utskottsarbetet I Lund fick det 
minsta partiet - centern - behålla sitt välavlönade kom
munalråd efter valet, medan VPK - som är större än 
centern och lika stort som folkpartiet - inte ens fick 
igenom sitt krav på en politisk sekreterare! 

arbetar den radikala lundaavdelningens krav på hyres
stopp. 

Jo , VPK kämpar i motvind . Men vi blir fler och fler, 
trots att vi inte lockar våra kamrater med politisk karriär 
och feta kommunalrådslöner eller ens att få stoppa 
nämndarvodena i fickan. Men vi vet vår mål. Socialism 
för 80-talet står det på våra 1-majmärken i år. Vägen dit 
är svår. "Det finns inget utlagt spår", som det står i en 
sång. 

Så fungerar den borgerliga demokratin. Röda fanor 

Kallt och grått 
Det blåser snålt. Kallt och grått. I vår landsända domine
ras socialdemokratin av gråsossarna. Medan Olof Palme 
hånade dom socialdemokrater som fruktade kärnkraften 
och ville rösta nej, satt Arne Lundberg i Malmö och upp
manade grannarna till Barsebäck att ta en näsduk i stället 
för en gasmask, om katastrofen var framme. Samme man 
som vill asfaltera Skåne med motorvägar och låta privat
företag bygga en jättebro över Öresund. I Hyresgästföre
ningens styrelse i Malmö sitter andra gråsossar och mot-

I år inbjuder vi miljögrupperna att delta i vårt förstamaj
tåg. VPK "friar till miljö folket" , skriver borgarpressen. 
Men miljövännerna är inga kapitalister som idkar rovdrift 
på våra naturtillgångar, förgiftar luft och vatten eller as
falterar åkerjord. Miljövännerna är vanliga lönearbetare. 
Därför hör deras paroller hemma i vårt förstamaj -tåg. 

Så , även om det är grått och blåser snålt på l :maj ,, så 
skafl våra varma, röda fanor hållas högt och våra slagord 
skall smälta ned den is som fortfarande kan finnas kvar i 
mörkblå skrymslen. 

Hitom Höje å 
Så här inför Första Maj, arbetarrörelsens internationella hög
tidsdag, känner sig den kommunalpolitiske krönikören lite 
tveksam: ska vi verkligen också inför denna dag ta upp den 
småskurna kommunalpolitiken med dess skumma fastighets
affärer, inskränkta kommunalråd och mumlande korridor
snack. Men VPK Lund och Veckobladet vill ju visa att det 
finns en värld inte bara bortom utan också hitom Höje å. l den 
världen har vi vår vardag, det är här i Lunds kommun vi arbetar 
och lever. När Nordarmatur läggs ner, Berlingska flyttar och 
Gambro avskedar folk medan borgarna slår sig för bröstet över 
sin industripolitik kan vi inte bara vända bort blicken. När bor
garna vill lägga parkeringsplatser på våra grönytor, göra ett 
småhusområde av Linerakullen eller riva bra hus för spekula· 
tiansbyggen då berör det vad som nu har börjat kallas vår livs
kvalitet. Det här är det enda liv vi har att leva, låt oss ta itu 
med vår vardag i Lund. Det ska inte lämnas åt diverse halv
figurer, ingen nämnd och ingen glömd! 
Mycket riktigt gråts det nu kroko
diltårar över den gamla fma lunda
vänstern som i stället för att skri
va vackra solidaritetsförklaringar 
med fjärran folk nu smutsar sina 
händer med att kräva fler daghem 
och mindre privatbilism. Den kri
tiken kan vi ta lätt på. Det är nu 
vi - den breda samling som ger 
VPK Lund sitt stöd - börjar bli 
farliga för borgarstyret Vem 
minns inte dagarna i september 
när det såg ut att bli socialistisk 
majoritet i Lunds kommun? Det 
gick som en skälvning över stan 
- kommunalråden var hålögda av 
bekymmer och matlusten var klen 
på Rotaryluncherna. Sju röster 
skiljde. Nästa gång vinner vi na
turligtvis. Inte VPK ensamma -
det finns ett annat stort arbetare
parti här i stan, med, enligt vad 
som uppges, socialistisk grund
syn. Där fmns fOPVisso många 
goda krafte{, men sanningen är 

att det partiet i den här stan inte 
har varit särskilt aktivt de se
naste tjugo åren. Socialdemokra
terna i Lund har struntat i breda 
folkliga opinioner, och låtit sina 
kommunalråd sitta och kompro
missa ihop sig med borgarna. 

Kanske kan VPKs framgängar 
ändra på det. Av vad jag har hört 
verkar det som om det finns för
sök att bryta passiviteten. Det 
fmns nämnder där socialdemo
kraterna inte sagt emot borgar
na på evig tid, men där det nu i 
en del frågor uppstår en praktisk 
enighet mellan SAP och VPK. 
Man ska väl inte överdriva så
dana tecken, men vem vet, vi 
kanske kan få en riktigt pigg 
koalitionspartner när vi efter 
nästa val ska göra Lund till en 
kommun man kan vara glad och 
stolt över. Lucifer 

Kom med på torsdag! 

VPK i Lund: 
VPK Lund är en aktiv partiorganisation verksam inom en 

rad kampområden, parlamentariskt och utomparlamenta
riskt. 

Om du går med i VPK kan du jobba i en av våra stadsdels
grupper - Norr, Öster, Centrum, Söder, Klostergården, 
Inre Väster, Yttre Väster och Nöbbelöv. 

Du kan också arbeta i vårdatbetargruppen, metatlarbetar
föreningen, högskoleföreningen, eller i VPKs branchorga
nisationer för socialarbetare och förskolepersonal. 

J:?u kiUI också arbeta i något av våra utskott, eller gå med i 
sånggruppen eller blåsorkestern. 

Vill du gå med i VPK Lund, kontakta partilokalen tel. 
13, 82 13, eller kom in på vår lokal på Bredgatan 28. 

* KU, Kommunistisk Ungdom, är VPKs ungdomsförbund. 
KU arbetar med frågor som ungdomsarbetslösheten, ung

domslöm•rna - Lika lön för lika arbete! - och ungdomens 
fackliga rättigheter. Utbildningsfrågor och elevfackligt 
arbete är andra viktiga kampavsnitt fOr KU. 

Kontakt med KU får man per telefon 123 123, eller genom 
att gå tllllokalen på Bredgatan 28. 

SSP, Sveriges Socialistiska pionjärer är VPKs organisation 
för barn mellan ung. 7 och 15 år. Oss kan man också få 
kontakt med genom VPKs partilokal på Bredgatan 28, 
tel. 13 R?. 13. 
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