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Fredagen den 11 november 

Tio timmar för . Latinamerika 
Den 19 november kl. 14.00 går startskottet för den största 
antiimperialistiska manifestationen någonsin i lund. Det gäl
ler festivalen »Tio timmar för Latinamerika)) som anordnas 
av Salvador Allende-kommitte'n, Brasilienkommitte'n, Uru
guays solidaritetsgrupper, LO-sektionen, ABF och Smålands 
Nation. Således den bredaste antiimperialistiska samling som 
uppnåtts i lund. 

Festivalen vill rikta uppmärksamheten på situationen i hela 
Latinamerika, främst då de politiska fångarnas situation och 
kampen mot fascismen och imperialismen. 

Initiativtagare till festivalen är de tre exilorganisationerna som 

sedan bjudit in LO, ABF och Smålands för att uppnå bredast 
möjliga samling. Dessutom stödjer ett stort antal av de olika 
socialistiska och progressiva organisationerna som finns i 
Lund arrangemanget. 

På festivalen kommer det förutom sång och musik, teater 
m.m. att finnas information om den politiska situationen i 
Latinamerika, det kommer att finnas möjlighet att köpa 
konsthantverk förfardigat av politiska fångar (! ! ), vidare 
barnpassning och barnverksamhet, mat och dryck. 

Ett stort uppbåd av de bästa svenska progressiva artister 
som finns samt många utländska artister kommer att upp-

. träda på festivalen. När detta skrivs är följande klara: Dan 
Berglund, Finn Zetterholm, Röde Rochetter(Danmark), Gu-

- ran, Röda onor, Illa Teatern,- A.maranto ire),Bfasifoi 
Lopez(UruguayJ Jose' Rogerius samt många fler. Som kon
ferencier kommer Lasse Söderberg att fungera. 

Biljetter a 20:- som gäller hela dagen och kvällen finns att 
köpa på Bokcafe't och Smålands· Nation. 

Festivalen kommer att hållas på Olympen på Sparta och 
arrangörerna tror på massanslutning. Försäkra dig om en bil
jett i tid. 

Namninsamling för hyresstopp 
l tisdags träffades representanter för kontaktkommitteer
na inom Hyresgästföreningen i Lund. Framför allt disku
terade man åtgärder för att mobilisera en så kraftig opinion 
som möjligt mot de aviserade hyreshöjningarna. 

Att det nu är full fart inom Hyresgästföreningens Lundaav
delning står klart. En rad möten i de bostadsområden som 
förvaltas av kommunens fastighetsbolag är redan beslutade. 
Vid dessa möten kommer fastighetsbolagets hyreshöjnings
bud och hyresgäströrelsens s.k. krispaket att diskuteras. 

Kontaktkommitte'ledamöterna uttalade sej också med stor 
majoritet för at t starta en namninsamling till stöd för kravet 
på hyresstopp och för hyresgäströrelsens krispaket. Namn
insamling kommer att ske på bostadsmöten och givetvis ge
nom dörrknackning i hyreshusen. 

DEMONSTRATION 
Det rapporterades också på tisdagsmötet att avdelningssty
relsen beslutat om en demonstration mot hyreshöjningarna. 
På informella vägar har Lundaavdelningen nu fått besked om 
att styrelsen för Hyresgästföreningen i Södra Skåne int,e vill 
att man ska demonstrera mot hyresutplundringen i Lund. 

Föreningsstyrelsens argument mot demonstrationen uppges 
vara att det vid den här tidpunkten på året är så kallt så det 
är svårt att samla tillräckligt antal deltagare till en sådan de
monstration. Man anser också att alla avdelningar inom fö 
reningen ska agera enhetligt. Och eftersom t.ex. Malmöav
delningen inte ska ha någon demonstration, så bör man in
te heller demonstrera i Lund. 

Föreningsstyrelsens synpunkter fick inget gehör vid kontakt
kommitte'träffen, så man kan nog räkna med att det ändå 
blir en hyresdemonstration i Lund någon gång i december. 



En döende kultur! 
Det finns många anledningar att återigen titta på den politik 
som borgare och socialdemokrater driver i Lund när det gäller 
Lunds stadskärna. För alla er som inte hade tillfälle att lyssna 
på debatten i kommunfullmäktige i juni när frågan om EPA:s 
p-hus var uppe, återger vi här en del av Tarcisio Bommareos 
(vpk) inlägg. Vi tycker att det förtjänar ett bättre öde än 
att bara hamna i kommunens arkiv, och så har det ett mer 
allmänt intresse. 

Både borgarna och de socialdemokratiska ledamöterna handlar 
i enlighet med sin kulturella okänslighet, sin ideologiska sin
nesförvirring och sin sociala oansvarighet. 
Man vill med andra ord radera bort bit för bit. Dessa kvarter 
är två viktiga bitar. Kapitalismen behöver historielösa, tradi
tionslösa och kulturella lättviktare. Kapitalismen vill skapa 
människor som lätt kan sväva mellan den ena varuhushyllan 
till den andra utan att känna det minsta motständ eller efter
tanke. Att rasera några bostadshus med marken och ersätta 
dem med ett p-hus och varuhus är inte enbart en handling 
som kan vara diskutabel och ful i sig, utan det betyder, sär
skilt i detta fall att man ersätter en värdering med en annan. 
Man ersätter ett hus som uttrycker dels ett behov, dels rela
tioner mellan människor med en annan värdering som i stäl
let uttrycker relationer mellan ting, dvs . relationer mellan 
ett hus och dess bilar, ett hus och dess varor. Denna ersätt
ning upprepas mänga gånger och genom upprepade beslut om 
ingrepp i stadskärnan har socialdemokrater och borgare er
satt sociala relationer med varufetischismen. 
NYA HELGEDOMAR 
Borgare såväl som socialdemokrater inbillar sig att de i varor
nas värld finner de jämställdas värld. Direktören såväl som 
arbetaren är likställda när de ·beträder konsumtionens tempel. 
På samma sätt som man förr i tiden trodde att man var jäm
ställd när man beträdde helgedomen. Man vill bygga Epa 
som den nya helgedomen och plats måste beredas i form av 
p-hus så att de motoriserade själarna kan närvara i lördags
mässan i bensinens rökelsedimma. 
Denna absurda värld förutsätter inga sociala relationer, ingen 
tid för diskussion , tankeutbyte och avkoppling. Man måste 
handla och handla snabbt. 

Kvinnocentrum 
Med stormande bifall bildades på tisdagskvällen Kvinnocent
rum i Lund. Cirka 70 kvinnor trängdes i ett studiecirkelrum 
på stadsbiblioteket. Initiativet hade tagits av VPK Lunds 
kvinnapolitiska grupp, som inbjudit 11 kvinnogrupper samt 
annonserat i pressen för att nå oorganiserade kvinnor, som 
också kom i stort antal. 

Efter information om förarbetet och en del diskussion om 
miniplattformen (se VB nr. 35) delades mötet upp i mindre 
grupper, där man talade om vad man ville göra och hur det 
skulle göras. Sedan samlades alla igen och beslutet blev att 
Kvinnocentrum ska stå på en socialistisk grund. 

Kvinnocentrum delades upp i arbetsgrupper . Den mest brän
nande frågan gällde lokal. Kvinnocentrum kommer att finkam
ma området i centrum. Tips om lvkal mottas tacksamt av 
Lena Lundgren, te!. 14 54 49. 

Så diskuterades vad som kunde göras för att ekonomiskt stöd
ja Kvinnocentrum och för att sprida nyheten om dess bildan
de. Massor av roliga ide'er kom upp. På skyltsöndagen sätter 
den utåtriktade verksamheten igång. Aanörer i centrum av 
sta'n får då tillfälle att köpa pepparkakor, vykort m.m. 

Kvinnocentrums nästa stormöte hålls tisdagen den 6 decem
ber kl. 19.30 på samma plats. 

Borgarna och socialdemokraterna lämnar i monopolkapitalets 
händer den kulturella och ideologiska styrningen. Man kan 
nästan i stadsbilden handgripligen uppleva hur symbolerna 
för denna styrning och maktkoncentrationer flyttar sig frän 
domkyrkan, till rådhuset, till Epas varuhuskomplex. 

TRADITIONER 
Vi vill i stället att staden skall vara ett uttryck för allas behov. 
Vi vill genom att motsätta oss föreliggande stadsplan faststäl
la en kultur som tillhör alla; en kultur som uttrycker invånar
nas aktiva bidrag till att forma sin egen miljö, inte storkapi
talets. Vi vill därför bevara det bidrag som har formats under 
sekler. Vi vill att denna miljö skall vara riktlinje på hur man 
på ett nyanserat och icke mekaniskt sätt kan överföra dessa 
kunskaper till de nya stadsdelar som i framtiden kommer att 
byggas. .. . Vi är på detta vis bärare av andra exempel som 
Bologna, Venedig och Liibeck, där man i situationer liknan-
de Lunds löst problemen med totalt bevarande av stadsmil
jön på ett sätt som väsentligen skiljer sig från den skansen
mentalitet som genomsyrat denna församling. 

EN FALLANDE KUL TUR 
En fallande kultur lämnar alltid efter sig i sitt sista försök 
att bli ihågkommen sina monument och är samtidigt uttryck 
för kulturens egenart. Den monopolkapitalistiska kulturen 
lämnar efter sig dessa tomma intetsägande vanskapta oför
störbara vrakplatser som ett p-hus utgör. Dessa regimens 
monument är inget tecken på seger utan på fullständigt ne
derlag. Dessa regimens monument är vittnesmål på en miss
lyckad trafikpolitik, som tillgodoser Volvos, Opels, Fords 
Fiats vinstintresse istället för människornas behov. Dess re
gimens monument är vittnesmål på den ohämmade privati
sering och det sociala liv som den borgerliga kulturen läm
nar efter sig. Dessa regimens monument är vittnesmål på en 
misslyckad varudistribu tianspolitik som tillgodoser Ählen& 
Holm, Volvos och Wallenbergs intresse för vinst men inte 
invånarnas behov. Dessa regimens monument är vittnesmål 
på ett misslyckande i kulturpolitiken, där människornas för
måga att använda sina egna initiativ ersätts av den färdiga pro
dukten. 

Vi vill inte vara med och föreviga borgarnas och socialdemo
kraternas misslyckanden. Vi försöker i stället att arbeta så, 
att Lunds invånare, styrkta i sin identitet, kan bevara 
och berika den ärvda sociala och kulturella traditionen. 

Kårvale t: 
Framgång för vänstern 
FRIS 

FEMVAK 

LKHF 

ss u 

26 

13 

16 

6 

-2 

:to 
tO 
-t-2 

- En framgång för vänstern som helhet , säger Bo Rothstein 
från LKHF. En halv framgång att vi så väl har konsoliderat 
vår . extremt kraftiga uppgång från i fjol. Det är också po
sitivt att SSU gick fram så bra . Kanske är det en frukt av 
vänsterns gemensamrna uttalande inför valet. 
- Till ett annat är bör vi försöka fördjupa samarbetet ytter
ligare. 

- Tittar man tillbaka några år så har vänstern hela tiden ö
kat sin andel av väljarkåren. 
- Till sist kan man ju konstatera att Clarte's 8 kandidater 
räckte mer än väl för att täcka det behovet. 
Så påminner vi om att LKHF har kärvalsfest ikväll , fredag. 
Lokal är Blå Vinden , som ligger högst upp på AF. Festen 
börjar klockan 19.00. 

Ansvarig utgivare Ulf Ny mark Tryck: acu press, Ju nd 


