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Fredagen den 16 maj 

Skånedistriktet.: 
Lugn men effektiv konferens 

SAF och den borgerliga regerin
gen har, med benägen hjälp av den 
borgerliga pressen, för fjärde året 
i rad sytt ihop ett reallönesänk
ningsavtal för den svenska arbe
tarklassen. 

Den borgerliga regeringens po
litik under den här perioden har 
kännetecknats av att man tagit 
bort arbetsgivaravgiften, gett före
tagen mer bidrag än någon annan· 
regering och kraftigt sänkt skatt~n 
för höginkomsttagarna. Detta till
sammans med annan borgerlig 
klasspolitik har inneburit att re
geringen har underbalanserat bud
geten på ett direkt farli~ sä~. 
När arbetarklassen tar till strid 
för att åtminstone behålla sina 
reella löner, då ger den borgerliga 
pressen upp ett ramaskri och ger 
dessa skulden för budgetunder
skottet. 

SAF :s medlemsföretag ökade 
sina bruttovinster 1979 med ca 
50% (Veckans affärer 17 /80). 
Denna vinstökning ·motsvarar i 
stort sett den löneökning som 
kommer att ske 1980, detta vi
sar att företagen mycket väl kom
mer att klara löneökningarna. 
>>Sätt klackarna i marken» säger 
Curt Nicolin och avvisar alla löne
krav, samtidigt »glömmen> han 
bort att ge sina medlemsföretag 
motsvarande instruktioner vad 
gäller aktie~tdelnin$ och ~~tis
aktier. Aktleutdelnmgen hojdes 
mycket kraftigt i år. Men den 
borgerliga pressen stöttar u~p, 
och försöker slå i oss att aktie
utdelningen är 4,4%. Fakta är, 
för att ta ett exempel, att Alfa
Laval i år ger sina aktieägare 37% 
av aktiekapitalet. Detta har man 
väl råd med eftersom netto
vinsten var över 40%. Denna 
nettovinst motsvarar ca 9.000:-/ 
anställd. Alfa-Laval ligger ändå 
långt ner på listan över vinstrika 
företag. 

Man kan säga mycket om LO. 
Varför går man med på ett avtal 
som säger: l. Redan när det slutes 
är ett reallönesänkningsavtal, där 
varje prisökning ytterligare ur
holkar lönen. 2. När man de tre 
senaste åren har fått reallönen 
urholkad. 3. När produktionen 
enligt beräkningar kommer att 
öka 3-4% under 1980.4. Näi man 
vet att det ursprungliga kravet på 
11-12% väl ryms inom företags
vinsterna. 5. När man vet att det 
avtal som slutits kommer att ge 
stora övervinster. 

Det gick lugnt till när VPK 
Skåne höll sin årskonferens 
i Helsingborg förra veckoslu
tet. Första dagens rutinklub
bande av förra årets verksam
hetsberättelse, innebar dock 
fördelen att grupparbetena 

' kunde börja på planerad tid. 
Andra dagen blev livligare, 
med redovisning av grupp .. 
arbeten och behandling av 
motioner. 
Från förra årets distriktsstyrelse 
ville man ha besked om vad 
organisationerna i distriktet "ville 
ha" av sin styrelse. Genomström
ningen av partimedlemmar disku
terades och ett av svaren var bätt
re medlemsvård. Kommunalpoli
tiken - alltid lika aktuell - skall 
bli bättre bl a genom att två 
"kompol"-utskott tillsätts - ett 
för vardera länet. Gemensamma 
interpellationer och konferenser 
för nya kommunalpolitiker .sam t 
en Kommunalpolitisk Bulletin en 
gång i kvartalet var andra förslag 
som gillades av konferensen. 

"Fantasi, nyskapande och 
djärvhet i det politiska arbetet', 
efterlystes av Agneta Svensson 
från Lund som grupparbetat med 
kulturpolitiken. Agneta undrade 
också om det bara fanns plats för 
"uthålliga, starka och målmedvet
na" partimedlemmar. 

VPK Lunds motion om en 
kommunistisk press i Skåne fick 
kanske extra skjuts genom en dis
kussion om det lokala materialet 
i Ny Dag. Konferensen gick en
hälligt med på att utreda frågan 
om hur man skall "trygga till
gången på tryckerikapacitet". 

En motion från Helsingborg 
med önskan om en ombudsman 
för nordvästra Skåne fick bara 
delvis gehör hos konferensen, som 
stödde distriktsstyrelSens försikti
gare "att ta upp en diskussion om 
fördelningen av distriktets resur
ser". 

Nya i distriktsstyrelsen blev 
Jonny Saljefelt från Malmö, Tony 
Glans och Birgitta Wendel från 
Hässleholm, Carina Svensson och 
Sten Henriksson från Lund, Kers
tin Lönn från Kristianstad, Hel
mut Glöck från Eslöv och Bo 
Rosenquist från Å~torp. 

Joachim Lentz omvaldes till 
ordförande. Med anledning av 
dom appellmöten som hölls första 
dagen sa han bl a: "Talade vi verk
ligen klartext när vi höll våra an
föranden? Vågade vi angripa sånt 
som inte är populärt, t ex privat
bilismens energislukande nöjestu
rer? Kanske måste det till ett 
större personligt mod när vi är 
ute och talar?" 

Årskonferensen tog fyra utta
landen. Om kamp för fred mot 
upprustning och krigspolitik. Om 
energifrågan med direkta frågor 
till partierna bakom linje två: 
"Kommer ni att kräva sociali
sering av energisektorn och hur 
må?g_a reaktorer skall byggas -
vad betyder högst tolv?" Konfe
rensen uttalade sig också mot 
pris- och hyresstegringar sam t 
uppmanade Skånes socialdemo
krater att inte gå med på den 
samförståndspolitik i varvsfrågan 
som bedrivs i riksdagens närings
utskott mellan borgare och sos
sar. VPK kräver en helt ny varvs
politik där varvens fulla kapaci
tet behövs i en kommande för
nyelse av svensk industri. 

storlockout- Vad gör man då ? 
De flesta hann nog inte ens ställa 
sig frågan. Möjligen tog sig en och 
annan för att köpa lite extra jäst 
och mjöl eller/och gack på bio i 
brist på TV. 

De borgerliga partierna verka
de främst genom sina tidningar 
och, det måste man erkänna, täm
ligen så effektivt. Vem kunde ana 
att "objektiviteten" skulle för
svinna så raskt! 

.. SAP var väl inte helt passiva: 
man kunde faktiskt stöta på ung
sossar som delade ut rosa kon
fliktextra på Mårtenstorget dessa 
dagar. Men all form av politise
ring värjde man sig för. Varför 
skall det nu var så fult att vilja· 
störta en borgerlig regering"? 
VPK Lund gjorde några försök 
att gå ut lite bredare bl a hade 
man träffar i stadsparken och 
man gav u t ett extranummer av 
"Verkstadsgolvet". 

Vilka erfarenheter gjorde man 
dessa dagar? frågar vi Gunnar, 
som sitter i VPK Lunds styrelse. 

- Att vi likaväl som facket 
och opinionen är ovana att han
tera den här sortens storkon
flikter, svarar Gunnar och fort
sätter: 

-Träffarna i stadsparken 
samlade inga massor, men det 
kom varje dag konflilctlediga ar
betare och vi hade fma diskussio
ner i solskenet. När det blev dags 
för ett större möte om konflik
ten hade den blåsts av och hu
vudinledaren fick förhinder. Så 
mötet fick inställas. Men vi får 
anledning att längre fram offent
ligen diskutera och försöka ana
lysera konflikten. 

- Allmänheten uppmanade vi 
genom flygblad att stöjda LO/ 
TCOs bud. Vi manade även till 
uppslutning i den demonstration 
som facken i Lund planerade, 
men som heller inte hann för
verkligas. 

- Till deltagarna i några av 
fackets informationsmöten spreds 
under veckan lokala flygblad som 

tagits fram i hast. Eftersom de 
vände sig till personer som fick 
förutsättas ha en klar uppfatt
ning i huvudfrågan upprepade vi 
där inte argumenten mot SAF, 
utan tillät oss diskutera den egna 
sidans agerande här i stan. Vi · 
tror att en sådan diskussion är 
nödvändig också medan saker och 
ting händer. Här fanns uppen
bara brister i det lokala fackets 
handlande. När man på LO-sek
tionens informationskontor inte 
vet att arbetarna på . stans näst 
största int:ustri är i konflikt, då 
är något galet. Och vi förstår inte 
att det skulle vara så omöjligt att 
snabbare ordna ordentliga mani
festationer här i Lund, niir det 
var möjligt i t ex Malmö och 
Eslöv. 

-- Men våra flygblad· har väckt 
kritik på socialdemokratiskt och 
visst fackligt håll, och även hos en 
del av våra egna partikamrater. Vi 
fortsätter gärna att diskutera dem, 
för vår del gärna i VB, slutar Gun
nar. 



Från 
ljugarbänken 
Vz frågar kommunal- och oppo
sitionsråden om de tänker gå med 
på Vänsterns vårpromenad nu på 
w ndag. 
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Lennart Ryde (m) 

Nja .. . det går nog inte, men 
Jag kommer och vinkar av vid 
tåget. 

s~·erker Orednon (fp) 

- Man missar förstås lunchen på 
Grand. Får man deltagardiplom 
om man fullföljer? 

Nils Ame Andertson (c) 

- Möjligen, om jag får hålla vår
talet och tillställningen i övrigt 
blir opartisk. 

Brger Reh11 (s) 

- Det är troligt. Det värmer ett 
gammalt Lundahjärta att VPK på 
detta sätt slår vakt om arbetar
Iörelsens traditioner. 

Från det kommunala 

Birger och Ingegerd pä 
bankmiddag 
storkonflikt eller ej - - det finns 
samhällsinstitutioner som består 
i alla väder och konjunkturer. 
Under konflikten var det sålun
da bankmiddag på Grand Hote1, 
något som man inte gärna mis
sar i den inre kretsen av makt
havare i Lund. I vimlet sågs 
bland andra oppositionsrådet 
Ingegerd Göransson (s), oppo
sitionsrådet Birger Rehn (s) och 
f. kommunalrådet Nils Gustavs
son, som alla hade tagit en tillfal
lig paus i sin kamp för arbetar
klassens intressen i Lund. Man 
blir ju både hungrig och törstig 
av att ständigt agitera, om än för 
en rättvis sak, och strejkmöten 
kan ju vara tröttande. Utan tVivel 
gavs såväl rådjurssadel som snö
ripa och de förnämsta franska 
viner - jag är inte så säker efter
som jag inte har haft tillgång 
till menyn. 

Kärebror-andan 
Småaktigt, personcentrerat tjafs, 
tycker nog en del, ska inte social
demokrater få äta gott? Jo för
visso, och Lundabygdens Spar
bank har säkert haft ett bra år, 
men det är inte det det handlar 
om. Jag tycker det finns anled 
ning att intressera sig för det 
fmmaskiga nät av institutioner 
och kontakter som underhåller 
den borl!erlil!:a heeemonin och 

- ---. 

som bildar grunden för det klass
samarbete mellan borgare och 
socialdemokrater som VPK så 
ofta kritiserar. Det handlar om 
den kärebroranda man ser ut
vecklad i det kommunalpolitiska 
livet och som tar sig uttryck i 
att stora delar av den officiella 
socialdemokratin i Lund ser bor
garna som hyvens karlar, medan 
de själva är rätt nöjda så länge de 
respekteras och får sköta sina 
egna domäner som de är vana. 

Makten bor inte i 
parlamentet' 
Tarcisio Bommarco har i en arti
kel i den förträffliga årsboken 
"Lund sett från vänster -80" 
(för vilken bok härmed rekla
meras - den är rolig, intressant 
och oumbärlig för var och en 
som bryr sig om den här stan) 
tangerat ämnet om än inte ut
tömt det. Det skulle nog behövas 
ett rejält forskningsprojekt for 
att kartlägga maktrelationerna i 
Lund - och jag är säker på att 
Lund skulle uppvisa en rad in
tressanta särdrag i förhållande 
till andra städer. 

Men, det vet vi alla som har 
gått Marxistisk grundkurs, makten 
bor inte i parlamentet och visst 
kvarstår farorna när vi har vunnit 
nästa kommunalval. Jag lovar att 
rapportera från 19 83 års bank
middag om Rolf Nilsson (vpk) 
sitter där och smörjer kråset. 

Den föreslogna skylten. Textförfattaren okänd. 

Faslig skylt 
Ibland skymtar det i Lunds kom
munala liv en sorts stilla enfald 
eller kanske snarare troskyldighet 
som inte kan undgå att röra ens 
den mest hårdhjärtade. Som nu 
när stan skulle värva kunder till 
Gastelyekans industriområde vid 
Dalbykarusellen (Gastelyckan, 
fOrresten, det kan nog skrämma 
vidskepliga företagare, är det rik
tigt välövertänkt av namnbered
ninl!Cn?) Fastiehetskontoret fnrP.-

slog en 8 meter lång reklamtavla 
väl synlig från motorvägen, enligt 
vidstående förslag. 

Nu avstyrdes det hela i fastig
hetsnämnden. Det var Ingvar Ami
lon (c) som fann det avgörande 
argumentet. Om nu trafikanterna 
på motorvägen skulle ta mtryck 
av skylten och försöka anteckna 
telefonnumret så skulle det lätt 
uppstå farliga trafiksituationer, 
menade han. Det kan man lätt 
hålla med om. 

Vårpromenad trots allt 

l VB nr 16 meddelades att Väns
terns Vårpromenad skjutits upp 
p g a övertidsblockaden. Men nu 
har blockaden hävts och extra
tågen kan rulla igen. Dessutom 
visade det sej vara ont om lämp
liga alternativdagar. Så det har 
beslutats om vårpromenad på ur
sprungligen planerat datum 18.5 
- dvs nu på söndag. 

SJ s rälsbusspark är på upp
hällningen i väntan 'på den nya 
leveransen från Fiat, så vi blev 
tvungna att hålla oss till elektris
ka banor. Och nya småstationer 
läggs ner för varje år. Så det enda 
tänkbara målet i år var Höör. Å 
andra sidan fmns det en massa 
trevliga lövhagar i Höörtrakten. 

Ändringen har gjorts i hast så 
i skrivande stund är programmet 
inte klart, men vi räknar med de 
traditionella inslagen, dvs blås
musik, dans, sång, poesi, drag
kamp m m. Och ett tal. Var och 
en tar med matsäck. 

Extratåget går från Malmö 
8.40 och från Lund 8.55, med 
påstigning även i Åkarp och 
Eslöv. Vi är tillbaka i Lund 
16.03. Priset blir 20 kr för vuxen, 
10 kr för skolbarn, och biljetter 
säljs bara på tåget. 

PINGSTLAGER planeras. Kontak
ta Thomas Schlyter tel. 14 75 05 . . 
CYKELDEMONSTRATION. Mai
mö lörd . 31.5. kl. 9.00. Utgår 
från Dalaplan. Medtag egen cykel. 
VPK:S SANGGRUPP. sjunger p§ 
Vänsterns vårpromenad : 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK har möte på 
ABF torsd. 22.5. kl. 18.00. 
HYRESGÄSTFÖRENINGEN. 
Möte om kongressen, höstens 1---------------,...----------------f kampanj m m. tisd. 20.5 kl 

Ingegerd Göransson (s) 

-- Självklart! Jag är spänd på hur 
mässingorkester (utan bensprattel, 
vår anm .) låter ute i det gröna. 

Missa inte 
VPK Lunds årsbok 

VPK Lund har för andra året 
gett ut sin årsbok (traditionen 
börjar ta form). I år liksom i fjor 
erbjuder VB sina läsare att vi 
sidekar ut boken till er under 
vissa förutsättningar. 

Senare i år kommer det sä
kert en recension av boken, men 
vi kan redan nu tala om att den 
är bra. Här blandas allt från Tar
cisio Bommareos syn på borgar
na i Lund till Hjalmar Dahms 
ängar på Romeleklint. Här finns 
gott om illustrationer och bilder ---------------1 och mycket armat. 91 sidor be

Redaktionsutskott: 
För nr 17: Arne Gustafson och 
Finn Hagberg. 
För nr 18: Finn Hagberg och Jan 
Hindersson. 

tyder ca två timmars sträck
läsning. 

Så förutsättningarna: sätt in 
21,50 på VB:s postgiro 174 59-9, 
20:- för boken och 1,50 i porto, 
så skickar vi boken. 

Huliganer hemsöker 
Bokcafet 
Bokcafets fönsterrutor har alltid 
utgjort en lockelse fOr Lunds 
högerextremister, men på sista 
tiden har förstörelsen ökat utöver 
det vanliga: En ·kväll krossades 
tre stora rutor sam tidigt. Enligt 
ett vittne av tre cyklande yng
lingar, beväpnade med stenar. 

Det blir för dyrt för Bok
_cafets redan ansträngda ekonomi 
och även för försäkringsbolaget. 
Man har redan fått byta bolag 
en gång! 

Vad göra? Man planerar natt
bevakning till kl 02 känsliga da
gar och till det behövs det folk. 
Bokcafet söker därf'or kamrater 
som är villiga att tillbringa en natt 
i böckernas värld. 

Ansv. utQ.: Monica Nymark . Sättnlng & layout:.VB-red. Tryck: aeupreu lund 

19.00, Stadbiblioteket, studie
cirkelrum 2 . 
VPK STADSDELSGRUPP SÖ
DE R har möte onsd. 21.5 kl. 
20.00 hos Stefan Sellbjer, Apel
gatan 7. 
BLASORKESTERN. Spelning 
Vänsterns värpromenad sönd. 
18.5. Samling Lund C 8.30. 
Ta med alla möjliga noter. 
VPK LUND. KOMMUNMÖTE. 
Torsd 22.5 kl. 19.30 pli Små
lands För barnpassning kontakta 
expeditionen. Dagordning se l B 
nr. 5. 
BILDER FRAN FÖRSTA MAJ. 
Stefan har tagit en massa bilder 
frlln förstamajdemonstrationen. 
De finns upphängda på partilo
kalen, södra rummet. Man kan 
köpa kopior för 2 kr styck. 
KVINNOMÖTE om bostadspoli
tiken onsd. den 21 maj 19.00 på 
KU s lokal. Läs bostadspolitiska 
programmet. 


