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Fredagen den 20 februari '1976 

VPK SKÅNEs· 

ÅRSKONFERENS 
Dc;n 14-·15 fQbr uar i höll det skånska parU-
ictrikteL sin årskonferen s på Stadsbiblio

t:ek··t j Lund. Valet av ort r--~1n i någon mf'm 

s0s som et.t utslag av att Lund nn är en av 
;_andskapet.s största VPK-organj sa tioner. 

.J.':\mför t med den samtidiga dist!:ikt.skonferen
sar i Väs~ernorrland var den : Skåne föga 
upomi'i.rksamrnacl av p re ssen och Sveriges Radio. 
De~. var ockso en mindre dralllatisk tillsUi.lJ.-· 
rll.llg, även om de aktus.Lla rnot.sd.t.tningatTii'l. 1 
parU.e:t_ stundtals satte s.i.. n prägel. på dis
kussic-nerna även här. Ut.gfmgen blev också -
liksom i Västernorr lancl - e n upps1utning ba
k ~m part.ikongr esse ns beslut och partiet.s per 

]i tik. 

Den antagna verksamhetsplanen andas v i.. ss (~p-

'-1 mi.sm inför hc'.Jstens val. Skå1 :(.'> var den la'1ds-
"-----''r'la där VPK '1973 hade sina >-nJ~c sta r(:st

fra.mc_rånqar bA.de absolut oc1·1 p l.-ocentuellt. 
s Jn df:ss !1ar partie t på många •1Al1. (och in
Le n d n s r. i Lund) kunna t v isa s in fö1~måga. 
·-'t d.Pt lokala pl.anet bä•:.tre än tidigar'~, 

'-'--lkE-' t bör ge utsla~r i ök ut. f<"") r-t-roende . 

n"'n vikU.qaste poli t:i.sk3. friiqan i dag är na-
1 url.i g+:·vi.s inte höstens val utan den eko-· 
n0mj ·;k a krisen och dess verkn i ll'}ar. I ett 
·_.ttulande angriper }~onferensE~r: 1 eueringens 
-[~·f?psa fön;Dk att dölja krisen genom sub
.,,.,_,_,·,~j_nn<::r åt kapitalet. I s~·ä lle·t rr.2s t e ka
ri talets makt" angripas och Jrbetarna gå t:il l 
•)f!'·=-uslv för .sina int.n3ssen. I det s amw.a n-
J- J.n(_;et: underst.r?ks krav·2·t på kortare -.rbPt:s-

·. ,y~b.r8t.a Lundblad, l1aLmö omva ldes till dj
";t,::ikt.sordt.::rr-ande , I styrel s~;n sitter från 
Ll..I.!•d ''GUl or,li narie Jr-J.i):nÖt.:er : Lars Bengtsson , 
.::,m Holmql1.is t, Ev.:o. Lun<'lqvist och Gunn:J.r San-

6 LD cc h som s ·1pp leant:.er Francesca 11<:tZZi) oc'l 
?'~ ig Nilsson . 

HYRESGÄSTERNA 
I förra numret av VB rapp~;J~tera::le vi f:t·ån 
byref'IJ~~st-.fönmingr~n s a vd.el nj ngsraöte. Va.d vi 
intr~ hdrm fi1 med var mötets di.skus~;ion on, 
cWClt~ln ingen hi:icl•:; :r~;tt. att yttra Sej ÖVer 
inkommna inotione r till ko ng:rc;:; sen. 

Vad som hände var detta. Av de nio motio
ner som kornmit in hade avdeln:ingsst:::rels -·'"1 
nv styrk t en del. Det t.rar t . . ex. motion <>r 
SOm stäl lde kon1-;rF:ti'l kraV för r\tt. ÖKCJ. h y
rEsbetalarnas inflyta~cl ~ nch för att demo-
k ·a U sera föreningen . Bl. a. a t t ombud sm~innen 
sl:uJ 2 e utses loka] t och inte som nu av för 
bundet centralt , och att ordföranden för 
hyresaisternas riksförbund ska väljas för 
0n l<ongreFsperiod i taget. EnLiq t. gällan-
de s 1:adga viiljs förbundsordföranden tills 
vldaro, dvs. i pra"<tiken för s; lAng t:id 
han själv v1l.l si t to.. Och <iet 5.r oftast 
Viciänqe. 

styrelsens främsta fi:irsvarare ;rar ombuds
rm nnen , sor:1 t1e:t t lev.::'le upp till sin poli.
truYro ll. r~fte:t at.t mötet p å al la punkt'~1 
g:3tt emot s t:yre-lsens avslagsyrkanden re!';-
te f>e~i ombudsmannen och hävdade att mötet 
nog in~e hade rätt att yttra sej över ~n~~ -

n0rna . Mycken fö r vir ring uppstod. Varför 
var i E:<<l fall mötet sammankdllat ·? Varför 
hade st.yrelscn yttrat se i över moU onerna 
och föreslagit att möte t skaJ le st.i'i.lla ";e·j 
bakom en del a v dem? Varför kommer det.ta 
f ram först v id tnö tet.s s lut? 

Man kundP :i n~:e nå fram U .ll en enhet.l i g 
uppfatt.ning så. vi får vål se 'Jad som l·.on
mel~ att hända. Vi återkommer i VB. 

Enli.~1t stadgan är: det dock h elt klart ar.t 
en avdelning mycket vi--il kan yttra sej över 
inkomna motioner. SAlunda finns det två för
klaringar till ombudsma nnens a gerande: ~n
dera kan han inte läsa stadga rna , eller 
också försök te han hegrava avdelningens bi
f~11 tUl de motioner som s tyrelsen gått 
em:Jt . . Det kanske är sÅ. att a vd elningsmöt:et 
bara kan yttra sej över motioner som fa.l·
.ler styrelsen och ombuds mannen på läpp<.:m ·.n 



NY ORGANISATION FÖR VPK LUND 
Undev- d·-~ senast.e åren har antale t med1elTh'1lar 
~ VPK L1..nd ökat: stadigt. På t.re år har: vi 
fördubb L.1 t med lems anta] e.t. ; V!h verksamhet 
har vuxit, vi har st.a:r.-t.at arbf'tsplatsgrupper_, .. 
~Jörj at: arbeta i kornmunal.fctJ.lm~iktige samt: .... 
aktiverat oss pA många andra fronter. · 

Jnder- 'fc.:ir:ri:-t åiet märkte vi att. vi holl på 
a tt vfAX~ ur vår dåvarande o r qani sationsform . . 
Vi tillsatt:e en grupp som la fram et.t fö.c
slag ti.L1 ny organisat.ion . Försl c:::-Jet. disku-· 

eradP.s i. grundorganisationerna, stadsdels ·-
0.-upperna . Synpunkter på. förslane1_ för (!es 
L l.lba\.<.1 till styrelsen och p& ett~ kommun
,,,,_:, ,_ c'. :t böstas diskuterades och na.qelfors 
:: t;,Tcl.sens n lutliga försla9 och vJ kunde 
fatta ett beslut om ny organisationsplan 
l 01 ;; pK Lund. 

Ci.n v.i. bö1 j ar nerifrÄn så finns det ett an-
.. J 1. basgrupper . V ar j e basgrupp ut9örs av ett: 
+ i "Yt'A 1 tnr=->d.h~mmar och sympa·t.isörer. I basgrup-
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pen sysslar vi med praktiskt och teoretiskt 
;;o l i tiskt arbete. Vi studerar olika frågor 
för att lära oss mer och kunna agera bättre. 
I höstas t.ex. hade vi diskus sioner om ut. ·
vecklingen i Portugal, diskussioner som kom 
att ligga till grund för vår inställning 
till v:ut arbet.e i Stödkommi t ten för den 
>ort:ugisi.ska revolutionen. Under våren tar 
ri upp en central st\.rliecirkel A:t!betarvoli--
1.:7< - 8oeiaUsm . I bilsgrupperna organi~eras 

!J_i--Da9 f ö1:·säljningen och andra praktiska 
.Jrbetsl.'ppgifter, som flygbl<dsut delning och 
' ;kbords f ör.säljning fördelas. Ef tersom in-

d elningen i basgrupper är gjord på geogrct
f i sk bas k<in vi snabbt: agera i frågor som 

1. ö r vår~ ~~get' "b6s'tadsomr ('ide. 

Ec..!;. , anta J_· basqrupper utgör· s .edan en stad.s
c1elsqru.pp (vi har sex stycken) ... Kamrater 
Sonl a rbel:ar på. arbe!::splatse:... med arb~tsp.L 'iL 

·grupper · orgimJ~'eraJ; sig i först:a hand d är . 
Vi J-,q.;t;_ arbetsplatsqrupper inom landstings .. 
~;ektorn, i.nom verkstadsindust:rin samt p& 
Universite tet. 

Si.:adsde lsgruppe:t·na samordnar basgrup,..,~-- "i'-'-, 

akt:.ivitet, ordnar: studiecirklar och anpass e:~ 

s t} 17lesE?ns bes l ut t .. i l l basgrupp~;arbet:eL 

över stadsdelsgrupperna s ·tår styrelsen c ;:;r: 
v,h-t. högsta beslutandE• organ är koromum .h

t.et där alla med leramar har yttrande- och 
rösträtt . . 

Om du Ö.X' 1:n-tr>e.SHP.Y'ad a''· a-t-t: arbeta { c.·; ; 

ba.sgrz.;.pp 
Om du vi l l
br te 
Cm du viU 

veta 

lära 

meY' 

dig 

om v/h·; t politis~-a (L"' 

mer om VPK Luvzd 

tag kontakt med oss oeh 'Oi kan .för-med ::a 
di·tt namn ti l Z en basgruppsansvar·t:g, DO'i' 

sedan tar kontakt: med dig. 

InföJ:• valet behövs alla 'k:r>aftm". 

ÅSBRINK EIKER 
På 7\sb r i nk··E.Lker vi d Öresundsv~.igen finn ,,~ 
Clrka 100 arbetare organiserade i ~·1etall '-...../ 
DE:n fa.cLliga aktivit.eten har under senar'·' 
tid stegrat:s betydligt:. E·tt flertal k.-,

rnun ist.cr har fackljga uppdraq- och det r;y-
J igen hållna årsmötet i verkstadsklubben 
visade att man har st:or t. förtroende för e~ 
progressiv facklig politik. 55 medlemmar 
del tog i mötet och det iir rekord. Gemens"-"' 
ai· t.ion kring konkreta krc-.. v i. förening In€!6 

mecl1errmdemok rat.i skapar enighet i kampen 
mot kapital och klassamarbete och för so
ciaJi.sm. 
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l T/ECK08LADF'I' utges .L fortsätb1ingen 

1 
1 

! gemensamt. av VPK och Kommunistisk 
Il Ungdom (KIJ) Lund. Vi har redan ti-- j l 
j l digare fått en del material från KU, 1 , 

i 1 men nu pe.rmanent.e.s alltså. sarr.ar- l i 
Ii betet. l 
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