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F redagen l 7 juni 

Med röstsiffrorna 49 för, 7•mot samt 6 som. avstod (alla 
socialdemokrater) beslöt kommunfullmäktige i går att 
kornmunen skalJ bygga ett narkcringshus åt bl. a. EPA i 
kv. Färgaren. 

Linjerna i debatten om EPA:s p-hus i 
kommunlullmäktige i går gick i de gamla 
spS.ren. Det enda nya var VPKs förslag om 
en bordläggning av ärendet för att senare 
kunna genornföra en rådgivande kommu
nal folko1nröstn,ing. Sverker Oredsson vif
tade efter nivers-e ~hngrande i naragra
ferna "hort förslaget som "fullständigt o
nödigt11. En kommunal folkomröstning 
skulle ha gett lundaborna en möjlighet att 
säga sin m.ening om stadsplaneförslaget. 
En sådan ouinionsyttring ansåg sig tydh-
g en inte Oredsson (ip). Andersson (eL 
Ryde (m) och Rehn (s) och de andra. pam
parna i sina elfen ~enstorn behöver lyssna 
på, Man har b~stämt sig och sen få:r fol
ket tycka vad dom vill. 

Tarcisio Bommarco klargjorde i ett beju
blat (!) inlägg vad hela frågan egentligen 
handlar om. " Kapitalisterna behöver histo
rielösa1 kulturella lättviktare. Kapitalis
n1en vill s.kapa individer som. lätt kan svä
va tnel lan den ena varuhushyllan till den 
andra utan att känna det minsta motstånd 
eller eftertanke . .. Man vill bygga EPA 
som den nya helgedornen och plats må~te 
beredas i form av p-hus så att de moto
riserade själarna kan närvara vid lördags
rnässan i bensin-rökelse-dimman. 11 

'Intres sant är att av de icke-VPKare som 
röstade mot eller avstod var 5 av 7 kvinnor 
Är det kans ke så a tt kvinnorna inte är så 
fångade av bilis1n och oreflekterade efter
gifter för '1utvecklingenn son1 män? Beror 
rnännens svaghet för bilar och p-hus nå 
dera.s alltf ör ensidiga lek med bilar under 
koltålde r n? 

Lennar~ Rydes {m) argumentering för 
o-huset var egendomlig. 11Domus har fått 
ett p-hus, TCA får snart ett, då må stf' ju 
också EPA få ett. " Alla de andra affär<:;r
na i Lund. ska de också få var sitt p-hus? 
Vi ser med spänning och fasa fram emot 
d-e när2Y'aste Arens p-husbyggande i cent 
rum. 

P.S. 
A oellmötet före kommunfullmäktige sam
manträdet var livligt besökt av proteste
rande lundabor. Det övervalades av po
lisen, som också höll bilburen beredskap 
utanför stadshallen hela kvällen. 
Ar politikerna rädda för sina väljare? 



Yttrandefriheten i Italien 

Här följer tredje och sista de
len av Tarcisio Bomareas och 
Pompill a Prestes artikel om 
Italien. 

Socialdemokratin mäter de andra nartier
na och särskilt det kommunistiska med 
sitt eget mått. Dessutom är enligt 'Arbe
tet kommunisternas försäkran att respek
tera de demokrati ska fri- och rättigheter 
na falska. Beviset för detta skulle vara att 
RAI {mots v. SR) efter det att kommunister
Yla kommit med i dess sty1·else, blivit an
märkningsvärt vänlig. Kan det vara så att 
Ar~etet med yttrandefrihet menar vulgär 
anhkom.muni stisk propag?-nde. Vad är ytt
randefnhet egentligen? Ar det n&gra TV 
och radioprogr a m eller är det de stora 
flertalets möjlighet att politiskt m.edvetet 
yttra sig? Kan Arbetet ignorera att just 
l~CI nå 50-talet har kämpat mot inskränk
mngar av yttrandefriheten och alla de fri
och rättigheter som den antifasc:i stiska för
f? ttnin.gen garanterar? Även i dag är den 
främsta uppgiften för oartiet att försvara 
och tillämpa denna för.L.ttning, som. född 
ur den antifascistiska kampen, överskri
der gränser för vad vi i Sverige menar 1ned 
en borgerligt - demokratisk stat. En stat 
sålunda av 11autonornie locali 11 som ger I
talienarna direkt infl:"tande i det ooli ti ska 
beslutsfattandet. Ar det intressant för Ar
betet att medan ant::lletkommuner i Sverige 
har minskat f rån 2500 år 1950 till 277 år 
1977 så har antalet ökat i Italien från 781 O 
å.r 1950 till 806p år 1972? Inte att förglömma 

oildano ~( a v :regionerna, kon>munförbunden 
och kommundelsråden. Allt detta trots stän..: 
d~gt motst&nd från den borgerliga staten. 
Den kritiska frågan för Arbetet "förblir vart 
kommunisterna oå sikt syftar"· Efter denna 
~~nga men ~fullständiga genomgång av fakta 
ar svaret g1vet: till Socialismen. 

VILKA ÄR ARBETETS SYFTEN? 

'Den kritiska frågan 11 för oss "förblir vart" 
A~ bete~ 1-'pil sikt syftar 11 med sina lögne r . 
F ~rfanng s sättet känns i g en fr&n Portugal
knsen och den fientliga inställningen till 
Portugals Komm. Parti. Det gäller att i 
god tid utmåla det kommunistiska pC~.rtiet 
sorn Sovjetvänhgt, centraliserat och dikta
toriskt för att förvc:t~.ska dess an'seende sorn 
demokratiska kraft. Eller med a .ndra ord 
ett ständigt försök från socialdemokratins 
sida att dölja sitt eget misslyckande genom 
att på ett vulgärt och dogmatiskt sätt mi s s
tänkliggöra alla alternativ för ett rättvist 
samhälle. Den socialden10kratiska stra
tegin med sitt stöd till mo no polka pi talet 
genom den "solidariska lönepolitiken'', 
subventioner. skattelätt11:ader, klassam
arbete och arbe tarklassens ide ologiska 
utarrna.nde hår inte fört arbetarna i Sve
rige närn1.are Socialismen. 

Det är sista numret innan sommaruppe
håliet och vi på redaktionen ber att få ön:o
ka våra läsare e~1. behaglig sommar med 
lagom blandning a v bad och böcker. 

Vi kommer ut igen fredagen den 5 augusti. 

Till dig sorn är prenurnerant men ännu 
inte har förnyat din prenumeration gör 
det så fort som möjligt så underlättar du 
för os s. T ~6... C K S K A L L D U H A ! 

lunds kommunistiska blåsorkesier 
!studentexamen har inget med p:Jlitik att 
göra . Ni skall inte komma här och spela 
kampsånger ~r,. fräste en ung högerman av 
det där översittaraktiga slaget. ni vet. 
när Lund s K ommunistiska Blåsorkester 
bl&ste V e n c e r e m o s på Katedralsko
lans vårterminsavslutning för några ons
dagar sedan. Vi var där i första hand för 
att gratulera Marie Köhler, and:reklari .. 
nettist i orkest ern, och de andra socialis
ter som gick ur gym.nasiet. 

:N~en vi var även där för att så att säga 
v1sa den röda fanan (vi hade faktiskt ett 
par fanor med oss). 11Studentexamen 11 är 
naturligtvis inte opolitisk. Det är ett kon 
servativt •>olitiskt fen omen, där alla det 
garnla studentlivets institutioner och ma
nifestationer nu får nytt liv - utan att for
merna ändrats de t minsta. Mot högerpoli-

tiken måste vi sätta en vänsterpolitik och 
till det vill LKB ge sitt bidrag. 11Vanliga" 
amatörblåsorkes trar ger kanske ett rya r 
offentliga konserter om året och lever ' 
övrigt ett slutet liv. Framträdandet oå 
Katte var LKB:s tionde offentliga spe l 
ning det här året . Möten, demonstrationer 
fester -övera llt där rnusik kan bidra till 
stätnningen och kampandan försöker vi 
ställa upp. Och stirnulerar vi våra arrhäng
are så retar vi våra motståndare, det 
år ofrånkomligt (och rätt trevligt). 

Kom med oss, förresten, vi behöver all-
tid förstärkning. Kan du spela är det ett 
plus . Kan du det inte så har vi förslag på 
hur du kan lära d~.g. Tl"ärn r du sen flitigt 
1 sommar så kan du blåsa med oss i hö~t. 

Ring 14 51 05 och fråga efter Gunnar eller 
Eva. Du är välkommen! 


