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Fredagen den 13 februari 1976 

CLEPJIE~~STORGETI 
- Trots massiva protester - ca 20.000 namn

underskrifter, insändare, överklaganden 
och VPK:s agerande - skall byggnaderna vid 
Clemenstarget rivas. 

Sossarna med Birger Rehn i spetsen har i 
-sann klassamarbetsanda ,!Jlera lyssnat på de 
kapitalistiska kraven på rivningar än 
Lunds innevånares mera "olönsamma" kultu
rella intressen. 

BOPgarna har känt. sig "bunina" av sina löf
ten till Bytarebackens.Handelsbolag. 
Då det gäller kapitalets intressen kan man 
tydligen lova innan beslut fattats i de 
kommunala organen. 

Folkpaz>tiet har som vanliqt vacklat hit 

Verkstadsgolvet 
-utkommer i dagarna med årets första nummer. 

Ur innehållet kan nämnas rapporter från 
stans större verkstäder, ett reportage från 
en portugisisk metallindustri samt artiklar 
-.m skattepolitiken .och avtalsrörelsen. 

---.....-Verkstadsgolvet kan beställas', kostnadsfritt 
från VPK Lunds expedition. 

Chileafton 
Med anledning av den chilenska LO-dagen 
anordnas det idag, fredagen den 13 febru
ari kl. 19.00, en Chileafton. På proqramr 
met står tal, chilensk mat och dans. Till
ställningen äger rum i Parentesens gille
stuga (S9dra Espl~aden 30-32). Biljetter 
säljs på ' aokcat~t"'och dom kostar 15 kronor 
(inkl.~ mat och dryck) • 

ALLA ÄR VA"LKOMNA! 

Arrangör: Salvador Allende Kommitten. 

och dit. De har både stött och motsatt sig 
rivningarna i olika kommunala organ. 

Bo~gare och sossar har försökt trolla bort 
opinionen med juridiska "finter". De har 
bl a påstått att kommunen ej har förköps
rätt. 
Hade viljan funnits kunde både rivning och 
försäljning av fastigheterna kunnat s toppa: 

Polttik kan tydligen vara att inte vi lja -
- eller skall vi säga att vilja stödj a 
kapitalets kartsiktiga intressen. 

tunds innevånare glömmer inte så l ät t! 
En cynisk inställning Er~ pampar nas sida 
mot befolkningen straffar sig snart. 
Skillhaden mellan vallöften och s k r eal
politik framträder tydligt! 

VPK är det enda parti som helhjärtat, p lan· 
m~ssigt och kontinuerligt stödjer den prog· 
ressiva opinionen och kämpar mot kapi t a l e t : 
exp~oatering av de kulturella värqena. 

VPK kräver: Stoppa rivningsraseriet! 

Hyresgästföreningen 
I går saml~des Lundaavdelningen av Hyres
gästföreningen till ~lemsmöte för ·att 
behandla motioner till HG~:s kongress i 
maj. 

Sammanlagt nio motioner hade inkennuitral
la från den aktiva Kontaktkommitten på 
Klostergården. 

En av motionerna krävde att HGF skulle 
verka för statlig bostadsbank som total
finansierar bostadsbyggande med lån t ill 
låg och fast ränta. I en annan motion 
krävdes omedelbart prisstopp på byggma
terial, samt att hyresgästföreningen ak
tivt skulle verka för ett förstatligan
de av byggämnesindustrin. Mötet stäl l 
de sej enhälligt bakom dessa motioner. 

.vid slutet av mötet uppdagades ok lar
heter beträffande mötets stadgemässi
ga rätt att. yttra se j över motionerna. 
VB hann inte avvakta resultatet av dis
kussionen, varför vi återkommer i näs 
ta nummer om detta och övriga motioner. 



'FALLET HELMERS' 
Fallet Reinhard Helmers, som egentligen 
borde heta 'fallet med politiskt .mygel i 
utnämningsärenden vid Lunds universitet~ 
kom i onsdags upp i riksdagen. Det var i 
anslutning till JOs redogörelse över sin 
ämbetsförvaltning för 1975 som de folkval
da tvingades ta upp ärendet. Innan det 
kom på kammarens dagordning hade konsti
tutionsutskottet granskat JOs berättelse. 
VPKs representant hade reserverat sig mot 
ut$kottsmajoritetens beslut att det inte 
fanns något att anmärka på Jo-berättel
sen. I reservationen hette det bl a att 
JO bortsett från att "det rörde sig om 

avsiktlig och systematisk diskriminering 
med användande av rättsstridiga förfa
randen". 

I debatten i kammaren ~ävdade Jörn svens
son (vpk) att "JOs behandling är inte ac
ceptabel. Det borde stått klart att det i 
fallet Helmers rör sig om systematisk och 
medveten personförföljelse". Handläggning
en av fallet Helmers borde ha lett till 
Jo-åtql, menade svensson och krävde att 
riksdagen skulle pricka JO. 

Kammaren biföll naturligtvis utskottets 
förslag att lägga JOs berättelse till 
handlingarna utan anmärkningar. 283 rö
ster avgavs för detta och endast 18 för 
VPKs reservation. Och något annat var väl 
knappt att vänta. 

INttÄMTA k\JNSKAPER 
TILL~AMMANS l· 

Varje höst och vår anordnar VPK Lund studiecirklar runt en mängd olika områden med ank t -

ning till socialism och marxism. ~ 

Nu är det dags för vårens studiecirklar att börja. Grundkurser i marxism ordnas i varje 
stadsdelsgrupp. Den marxistiska grundkursen tar upp sådant som kapitalismens politiska 
ekonomi, klassamhället Sverige, Vägen till socialismen m.m. Du undrar kanske vad en stads
delsgrupp .är? VPK Lund är indelat i ett antal stadsdelsgrupper. I stadsdelsgruppen arbetar 
kamrater från samma bostadsområde och i arbetsplatsorganisationerna, t.ex. lasaretts
gruppen, kommunistiska .metallarbetare och högskoleföreningen (LKHF) jobbar kamrater 
från samma arbetsplats tillsammans. 

För nya sympatisörer som vill deltaga i vårt regelbundna basarbete i stadsdelarna eller 
på arbetsplatserna ordnar vi ' en cirkel där vi berättar om VPK i allmänheL och V~K Lund 
i synnerhet. 

Det ordnas även studiecirkel i facklig och politisk kamp, en cirkel som tar upp frågestäl
lningar som rör kampen på arbetsplatserna. 

·om du vill veta mera eller anmäla dig til l någon cirkel tag kontakt med oss på partilokaleJ 
Exp.tider och telefon nummer står längst upp på Veckobladet. 


