
ORGAN FöR VPK och KU i LUND UTKOMMER FREDAGAR 

Bredgatan-28, 22221 Lund. Telefon: 046/ 138213. Torsd. 19-21. Lörd. 10-12. 
Postgiro : 17459-9. Pren. IS kr/halvår. 1977 3:e ärg. 

Fredagen den 19 augusti 

På lundarnoderals kafe: 
kvinnlig arbetskraft hårdexploatBras 
Ramklints Konditori Eftr AB i Lund hyr en av si
na kafelokaler pä s tadsbibliotekets huvudavdel
ning. Kafe et , som har självbetjäning, anv.&nds 
främst av limtagare och studerande. Det är i atmin
stone tvii avseenden ett märkligt stälJe. För det 
första u tnyttjas personalen där ovanligt hårt . För 
det andra är det ovanligt dyrt att dricka k a ~fe där . 

10 tinunars arbetsdag - utan paus 
Frånsett några veckors sommarstängning varje år 
är kafe'et öppet så gott som alla dagar som biblio
teket är det, dvs sex dagar i veckan under sommar
halvåret och sju under vinterT1alvåret . Vardagar 
öppnar kafeet k! 11 .00 och stänger k119.30. Det 
sköts av två kvinnor, som brukar arbeta varann.an 
dag mot tämligen låg lön {c.a 20 kr/ tim). 
Arbetsdagen börjar en god stund - ungf'fär en tim
me- före klll.OO eftersom kaffet och smörgåsar-
na måste göras i ordning innan dess och det andra 
vara på plats. Kvinnan som arbetar på kafe'et kan 
inte lieHer gå hem omedelbart efter kl 19.30 utan 
måste först snygga tilllokalen (torka av borden osv.}, 
inklusive det lilla köket (lägga bröd i frysen osv.). 
Arbetsdagen en vanlig vardag börjar alltså c:a kL 
10.00 och slutar c:a kl. 20.00. Det märkliga ligger 
ipte så mycket i det som i att inte en enda paus in
går i denna långa arbetsdag. Kafe'ets personal har 
varken lunchrast eller kortare pauser utan arbetar, 
i regel stående och gående, c:a lO timmar i sträck 
ut an något som helst uppehåll! När gästerna fu mån
ga, l~ar kvinnan i kassan inte ens möjlighet att gå på 
toaletten, om hon skulle behöva. 

Rt>k - men inte mat 
En av de anställda tog nyligen med sig mat hemifrån 
och värmde den i kafe'ets kök för att (på stående 
fot) få någon lunch trots allt men fick tillsägelse 
att inte göra om det , eftersom lukten av mat kunde 
k~inr1as av kafegästerna . (Många av dessa rriker fli· 
tigt, men det går tydligen däremot an, trots att to
baksröken är betydligt pinsammar-e både för perso
nalen och f()r andra gäster än vad lukten av mat 
.skulle vara.) Vid det tillfället hade personalen at· 
skilliga gånger bett om att få en halvt immes paus 
varje dag - en nåd att stilla bedja om . Svaret blev 

nej varje gång . Ramklints personal förutsätts tydli
gen helt sakna biologiska behov. 

Stor personaloms~Htning 
Personalomsättningen har naturligtvis varit ganska 
stor. Samma arbetsförhällande som nu har rått åt
minstone sedan 1971. E1 av de anställda kontakta
de i år fackförbundet (Hotell- och resturanganställ
das förbund) , men ingen för 3.1 ersonalen gynnsam 
förändring har skett hos Ram klints. Ingen av de an
ställda lär tid igare ha varit med i facket. .Många av 
dem i;cks ha gjort en dygd a \ nödvändigheten och 
kommit att betrakta stoiskt u thärdande av hunger, 
t rötthet oc!1 arbetsgivarens n( nchalans som det bäs
ta sättet att klara av a.rl)etet. 

Dyrt 
Inte heller kunderna har störr~ skäl ati vara nöjda. 
Hur skulle de kunna vara det, när en kopp kaffe 
utan påfyllning kostar över 3 : och en kopp tevat
ten (dvs hett \atten utan tepåre) kostar 1:-? Majo
riteten av kafe'ets gäster är studerande och rullar 
sig inte precis i pengar. Anledningen till att många 
studerande ändä är gäster är naturligtvis kafe'ets 
J&ge. Bibliotekets t.vå läsesalar ligger bara en trappa 
ner. 

Moderat - sa klart 
Det är kanske inte si. särskilt överraskande att Ram
klints Konditori är privatägt. Den lycklige ägaren 
heter Hans EichmiUler och är moderat kommunal
politiker i Lund. Privatföretat~ trukar vara skonings
lösa mot arbet are i allmänhet och, i synnerhet, mot 
de arbetare som råkar vara kvmnor. De anställdas 
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situation på Ramklints Konditori är inte bara en 
hlassfråga utan också en kvinnofråga. Skulle herr 
Fichmliller månne erbjuda manlig personal samma 
villkor, som den kvinnliga har accepterat? 

l"~ommunaliscra fiket! 
Varför. kan vi fråga oss, kan inte Lund· stadsbib
Lotek ha en egen cafeteria för sina låntagare och 
för dem som använder Wsesalarna? Om kommunen 
drev kafe'et lika väl som biblioteket. blev det kan
' '<e slui på det ohämmade utnyttjandet av kaf e 
s.\.e slut på det ohämmade utnyttjandet av kafe'-
i ersonalen och skinnandet av kunderna. (Det kan
s (e t.o.m. kunde bli en rCkfri halva på cafeterian). 

7:a 
l tisda;5.s .~ade Metall-sjuan avdelningsmöte, men ty
värr så var det inte sa mänga av de 2500 medlemmar 
forn slöt .1pp. 

De få som slöt upp ~!ev hl.a. informerade om de nya 
regler som galler vid arbets..<;kador . Mycket ilar för
bättrats under årens lopp men de flesta kommer nog 
o.tt minnas Förs~\'~ringskassans kvinnosyn. Om arbetet 
tar livet av en i"ille så för ;1.ans änka livr~inta. Men om 
en t,jei skulle dödas pa grund av arbetsmiljör. f är än1 

-

linren inte ett öre ... 

Sa i1ädanefter är det b.ara för tjejerna att stanna hem
ma, deras liv är bokstavligen värdelösa. 

l<'ör ett är sedan pr ·ddes (sic! ) Lu .. :d av en leende 
r'er Ahlmar'• (ni vet han som nu C:r arbetsmarknads
minister) och brevid hans nuiJa stod det: >)HÄTT
V1SA AT KVINNORNA!» Tackar. tackar. 

Tjeckoslovakien 
Den 21 augusti är det nio år sedan Warzawa-paktens 
trupper stövlade in i Tjeckoslovakien och stäckte ut
vecklingen mot en demokratisk socialism. 1iPK för
dömde då i kraftiga ordalag deLta övergrepp. Denna 
värdering har man inte funnit n~gon som helst an
ledning att revidera. Fortfarand<? förföljs och diskri .. 
mineras de som vågar uttrycka kritiska åsikter om 
den förda politiken. Arbetardemokratin är fjärran. 
För kommunister och socialister är det av st.or vikt 
att stödja de krafter som i Tjeckoslovakien kämpar 
för demokrati och socialism. 

I detta sammanhang gäller det dock att se upp så 
man inte hamnar i dåligt sällskap, dvs. att..ma.n 
går tillsammans med borgarna. De har aldrig haft 
och kommer aldrig att ha, intresse av en demokra
tisk socialistisk utveckling. Inte heller har en orga
nisation som SKP Lund intresse av en sådan utveck
ling, fast man i ett osedvanligt fult flygblad tar till 
stora ord. l flygbladet kaUar man till sln traditionel
la augusti-demonstration. I år har man inte fått nA-

BOL OG A -utställning 
kommer- kommer ej 
I våras i maj förklarade en enhällig byggnadsnämnd 
sig beredd att stå som ansvarig och ia hit och visa 
en utställning om )>Bo!ogna- restaurera och bevara» 
som är gjord av St.adsmuse'et i Stockholm. 

På sitt junimöte besltit däremot kommunstyrelsens 
arbetsutskott (på mötet var endast cle tre botgerli
ga ledamöterna närva'·ande) att lämna byggnc.ds
nämndens framstälim ng utan bifall. Motiveringen 
var att det blev för dyrt. Det skulle kqsta 20 )00 
att få hit utställningen, men då är det inräkn:.t en 
extra utställning om Lund~ stadskärna, en uLt~ll
ning som skulle produceras av Lunds kommun:- Det 
vore givetvis intressant att i &..rnband med Bologna· 
utställninge::. också visa material från Lund. !'len · 

om det nu kostar så mycket mera, är Bolagnaut
ställningen i sig fullt .sevärd och tillräcklig för atr 
var och en själv skall kunna göra sina egna jämfö
relser med Lund·. Att bara ta hit Bolognautst ill
ningen skulle kosta knappt 10 000. 

På byggnadsnämndens augustimöte tog VPK upp 
frågan r-å nytt (alltså det billigare alternativet) mEm 
då vägrade samtliga p lit1ker utom Marita Sand(~r
Scnale(fp) att ens ta upp frågan till ny behandling 
trots att man hade varit L·niga om ett dyrare alter· 
nativ någn.t veckor tidigare. Alla socialdemok aterna 
avstod från att röst~. 

VARFÖR''? 
Tror ledamöterna att folk som ser utstälininren 
skall sympatisera med VPK? Tycker dom ntt den 
innel:åller obehagliga fakta? Fakta som skulle fi 
Lunds Kommuns be\ mmdepolitik att framstå i 
dålig dager. 

Ti1omas Schlyter (vpk) tänker skriva en motion till 
kommunfullmäktige om att via den vägen få hit et
ställningen. 

Det var allt för denna g~ngen om Bologna-utställ· 
ningen, men det blir kanske en utdragen följtetong 
i höst. 

l EN BORGERLIG CAFEÄGARE TILL 

i Ni minns _väl krögaren 1 Lund som bjöd alla på gratis 
~ middag i ~östas när botgama hade vunnit valet. Lars 
~ Danred heter han oö numera driver han också Stads- ! 
! p<jrkscafet . Den senastt veckan har han lusat ner stan· 1 

i meci reklamaffischer för sin rörelse .. o.·· v er allt p a bygg- ' 
nader och hus har han varit framme och fulat ner. Inte l 

1 ens de gamla fina träden i Lundagåra har fått vara ifrje 
för ' ans aktivitet. 
Har inte stadsarkitekten något att säga? · 
Tycker myndigheterna att det är okej?_ 

got stö utanför SKP-familjen. Men en organisations 
namn står noggrant Överstruket på flygbladet. Mån·· 
ne det vara skp-arnas kamrater i MUF -Moderata 
Ungdomsförbuhdet- som dragit sej ur 1 sista stund. 


