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HYRESDEMONSTRATION I LUND 
.. 

I början av december kommer Hyresgästföreningens Lunda
avdelning att ga ut i en stor kampanj för hyresstopp och hy
resgästfö reningens krispaket. Man kommer att genomföra en 
namninsamling för dessa krav och lördagen den l O december 
kommer man att ordna en hyresdemonstration . 
Dessa glädjande nyheter framgår av en skrivelse som man har 
skickat ut till kontaktkomrnitte'erna i Lund. Att hyresgäströ
relsen på detta konkreta sätt engagerar sina medlemmar i hy
reska mpen är något vi velat se länge . 

Förutom demonstration kommer man även att lördagen den 
26 nov. kl. 14 i stadsbibliotekets hörsal att anordr.a en de
batt om hyresfrågor med representanter från riksdagspar
tierna . VPK kommer att representeras av Tore Claesson. 

Bo lognau tställ ni_u1gen 
som VPK tagitinitiativ t771 att få hit, öppnas parnåndag kväll 
i stadshallen vid Stortorget. Den kommer bara att vara öppen 
ca 1 O dagar i slutet av novmeber, så det gäller att sno sig på. 
Utställningen är en bildutställning med foton som belyser hur 
stadsförnyelsen genomförs i Bolagnas historiska stadskärna. 
Det finns också planer och modeller av några större kloster
anläggni~t som byggts om till medborgarhus med samlings 
lokaler, biblio tek, daghem m. m. 

I Bolagna har det italienska kommunistpartiet, PCI , en stark 
majoritet tillsammans med socialisterna. Kommunistpartiets 
ledande ställn ing gör det möjligt att utveckla och restaurera 
staden på ett demokratiskt sätt, där alla invånare kan påver
ka besluten. Genom stadsdelsråden decentraliseras kommunal 
service och invånarnas politiska aktivitet ökar, inte minst i 
frågor som rör den egna miljön. 

Grundtanken bakom restaureringen av Bolagnas historiska 
stadskärna är att tillförsäkra befolkningen rätten att bo kvar 
i sin stadsdel och sina bostäder med oförändrad social struk
tur. Det sociala möristret som är ett resultat av den histo
riska utvecklingen får in te fö rstö ras. Men bostäderna ska 
rustas upp till den standard som krävs idag, och hyreskost
naderna skall sättas efter hyresgästernas inkomster. Inte ens 
under ombyggnaden ska någon behöva flytta från sitt kvarter, 
även om de måste evakueras till s.k. bostadshotell, som först 
byggs i varje saneringsområde 

Pil utställningen visas hur ombyggnaden har gått till i ett 
kvarter från starten 1974 till idag när det är i stort se tt klart. 

Gå cch se utställningen oc'i gör dina egna jämf}örelser med 
hur saneringspolitiken bedrivs i Lunds stadskärna! 
Visserligen finns det stora svårigheter för PCI att genomfö· 
ra en kommunisrisk stadsförnyelse politik i det i övrigt kapi
talistiska italienska samhället. Men det finns en grundtanke 
och en syn på den äldre bebyggelsens materiella och sociala 
värde för stadens invånare som vi saknar här i det borgerligt 
styrda Lund. 

BOLOGNA -restaurera och bevara 

Lunds stadshall 21nov. - 1dec. 
Vernissage måndag 21 nov. kl. 19.00 
Öppet vardagar kl. 8-17, lördag kl. 10-11, söndag kl. 13-21 

Onsdagen den 30 nov. blir det en offentlig debatt om stads
förnyelse i Bolagna och Lund. Debatten blir i stadshallens 
kommunfullmäktigesal. 

Tio timmar för Latinamerika 
-

Vi påminner om den stora festen och manifestationen för Latinamerika som går av stapeln nu på lördag på Sparta. Klockan 14.00 
börjar det hela och är den bredaste antiimperialistiska manifestationen i Lund någonsin. Det blir sång och musik och teater och mat 
och dryck ..... 
Festivalen vill rikta uppmärksamheten på speciellt de politiska fångarnas situation och tar upp kampen.1.mot fascismen och imperialismen . , 



v t' K Luno: 
Stöd de strejk~nde vid KF, Tarhett och !MA! 
På VPK-Lunds medlemsmöte togs ett uttalande till stöd för 
de strejkande vid KF, Tarkett och IMA- Samtliga strejkan-
de har instämts till arbetsdomstolen och hotas nu av dryga 
böter. I uttalandet sägs bl.a. :»Vid tvister på arbetsrättens om
råde är arbetsdomstolen enda instans. Man kan alltså inte 
överklaga. Under vårriksdagen ~976 klubbades MBL av lot
teriparlamentet. Borgarna hade 175mandat och SAP plus 

· VPK lika många och detta ledde till flera dragningar vad be
träffar MBL. Bl.a. fick borgarna igenom kravet pä obegrän
sade böter för deltagare i vilda konflikter. Den nya lagen träd
de ikraft den 1/1 1977 och nu föreligger alltså tre »fall» där 
AD ska utdöma strejkböter. Berörda arbetare har brutit mot 
fredsplikten i paragraf 41 i MBL. stridsåtgärder får inte vidta
gas utan förbundets och LO :s medgivande och i berörda fall ha
de förbunden tecknat kollektivavtal med respektiva arbetskö
parförbund. Är man alltså bunden avJsollektivavtal får strids-

TILL KONGRESSEN 
Den 4-8 januari kommer VPK att hälla sin kongress i Stock
holm. 400 ombud frän hela landet skall då bestämma partiets 
fortsatta politik. För oss inom partiet är det då viktigt att alla 
frågor som medlemmarna arbetar med tas upp och behandlas så 
att VPK:s politik verkligen förankras bland medlemmarna och 
att partidemokratin hålls vid liv. 
VPK-Lund har lämnat ett 20-tal motioner till kongressen, 
vilka VB nu skall presentera under den närmaste tiden. 
En av dessa gäller barnens rättigheter, som motionären vill 
skall få en egen rubrik i handlingsprogrammet och inte på 
traditionellt sätt föras till kvinnopolitiken. Motionärerna 
menar att det är det kapitalistiska samhällets ramar som bär 
skulden för att så mänga föräldrar måste uppleva att de miss
lyckas i sin uppfostran. De ofta förekommande råden att ge 
»raka jag-budskap» och ha en »dialog med barnen» kommer 
inte att lyckas lösa alla problem så länge vi har en kapitali~: 
tisk kultur. För att kommunistiska föräldrar skall fä ett stod 
i sin uppfostran av sina barn föreslär de vid kongressen_bl_.a. 
»att det utarbetas material om vad som menas med socialistisk 
barnuppfostran och att denna disskussion ges stort utrymme · 
i partiet, att barnens situation i klasskampen blir f?re~äl för 
forskning och att VPK tillsammans med KU och plonJarerna 
utarbetar ett barnpolitiskt program.» 

DEBATT 
l Veckobladet nr 35 skriver ni lite om hyreskampen och kri-. 
tiserar »små grupper här och var i Lund» för att de anser att · 
»studentägda Akaden;iskaFöreningen skall stä för kostnader
na>>. Men detta är naturligtvis ett helt riktigt krav. 
Det finns ingen anledning för studenterna att värna om AF
- studenterna har inga intressen i detta AF som är helt lierat 
med den nuvarande studentkärsledningen. AF är ett vanligt 
affärsdrivande företag, som studenterna inte bör tveka att 
sätta pressen på. Om AF går i konkurs bör vi ställa kravet 
att 1\ommunen går in och tar över AF :s bostäder- ett krav 
som väl f.ö. VPK utan vidare ställer upp på. (Detta kan bl.a. 
innebära att det blir lättare att föra en hyreskamp där både 
studenter och Lunds vanliga befolkning deltar tillsammans.) 
Dessutom är vi mycket kritiska mot VPK:s forsök att fä mo
nopol på hyreskamp här i stan. Det verkar i artikeln som ni 
tycker att det är fel över huvud taget av Clarte att ta initia
tiv till hyreskamp. Men det är ju BRA att de gör det. Driver 
de sedan en felaktig linje så bör VPK i stället försöka föra en 
seriös diskussion i sakfrågorna. Något annat har vänstern inte 
räd med 1977. 

Förbundet KOMMUNIST i Lund 

åtgärder inte vidtagas. Om sädana vidtages kallas det för »vild» 
strejk och detta väl närmast för att utmåla åtgärden som synner- , 
ligen motbiudande och att man ska i,nges föreställningen att . 
deltagarna är vilda och orel!erlil!a brottslingar. Dock täcker be-~ -
nämningen spontan strejk bättre orsakssammanhanget.( ... ) 
Lagstiftning och samarbetsavtal binder upp facket till kapitalet. 
Facket medbestämmer på kapitalets villkor. Det måste vara 
arbetarrörelsens uppgift att lägga klasskampen i synlig dager 
och därför måste facket i alla lägen inta en ren förhandlingspo
sition gentemot arbetsköparna och det verkställs genom utvidga
de konkreta demokratiska rättigheter som obegränsad rätt till 
förhandling<u, strejkrätt, facklig vetorätt mot kapitalet i avgö
rande frågor, etc. Men detta förutsätter en demokratisering av 
svensk fackföreningsrörel~e.» 

Polisen är ut~ och cyklar 
Ska man tro polisen har nu terrorismen nu nätt Lund. Det 
gäller naturligtvis de s.k. cykelterroristerna, vilka , som Vec
kobladet tidigare kunnat meddela, fara fram som ett jehu 
och icke akta för rov att i vissa lägen cykla på trottoarer i fel 
färdriktning, ofta flera på samma cykel och med släckt lyse. 
Men polisledningen i Lund står inte handfallen. överheten bär 
icke sitt svärd förgäves. Några av polishusets skarpaste hjärnor 
har nu efter hart när otroliga tankemödor beslutat sig för en. 
motaktion. l ett pressmeddelande får vi veta det: ett särskilt 
specialkommando med hög insatsberedskap har inrättats. 
Iförda slokhattar, lösmustascher, regnrock och falska cykel
klämmor kommer grupper av fem förklädda polismän att 
oförmärkt uppehålla sig i portgängarna vid de mest utsatta 
ställena och slå till skoningslöst. Närmare detaljer i planen 
är hemliga, utan tvivel av sekretesskäL 
Tacksamma medborgare ser nu ett slut på cykelterrorn: det 
ständiga rasslet frän kedjorna, det irriterande pinglandet frän 
klockorna och -även om vi tvekar att nämna det - de hälso
vådliga avgaserna, kan bara gratulera polisledningen till ännu 
ett slag mot brottsligheten. Vi hoppas kunna äterkomma 
med intervjuer med de gripna, helst med ensamrätt. 

VPK f~_rsöker inte alls »få monopol på hyreskampem> - tvärt
om! For att hyreskampen skall bli framgångsrik måste en 
bred och massiv opinion mobiliseras. 
Vi arbetar därför på flera nivåer framför allt genom hyresgäst
föreningens kontaktkommittee'r. 
Kampen måste naturligtvis även gälla AF :s bostäder. Stiftel
sen AFB drivs visserligen inte av profitintresse och är således 
inte ett »vanligt affärsdrivande företag», men pga nuvarande 
kärledningens inställning så måste vi kämpa för 
-studenbostädernas kommunalisering 
-att det även från AF :s ledning tvingas fram krav på en an-

nan bostadspoltik. 

En kamp, enbart inriktad på ett ensidigt hyresstopp i AF :s 
bostäder här och nu, är det dock ingen större vits med. Ett 
sådant hyresstopp skulle förmodligen förutom åtal mot med
lemmarna i AFB:s styrelse innebära konkurs för stiftelsen. 
Detta skulle i sin tur innebära att inga :a-av kan ställas från 
en (ev. vänsterstyrd) kärledning på en ägare av bostäderna. 
Det är inte ens säkert att kommunen tar över. Privata intres
sen kan även komma ifråga. , 

Kampen måste föras mot den monopoliserade byggindustrin 
och mot bankerna. Profiten hävas inte in av AFB! 

På kort sikt måste kampen därför huvudsakligen gälla en ny 
böstadspolitik som bl.a. innebär en statlig bostadsbank och 
förstatligande av byggmaterialindustrin samt hyresstopp i 
väntan på en sån omläggning. 

LKHF/VPK 

Ansvarig utgivare Ulf Nymark ecupress lund 


