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Fredagen den 13 januari 1978 

För en kommunist är det antiimperialistiska 
arbetet och det lokalpolitiska båda viktiga 
politiska aktiviteter. Noga räknat är striden 
om bryggeriet och opinionsbildningen mot 
juntan i Chile olika fronter i samma strid. 
VB har hittills i kanske alltför stor omfatt· 
ning ägnat sig åt lokalpolitiskt material. 
För att i någon mån försöka balansera detta 
kommer vi i januari publicera ett par artik· 
far om läget i några av de antiimperialis
tiska solidaritetsorganisationerna i Lund. Ur
valet innebär inte någon prioritering mel-
lan grupperna, utan vill bara peka på någ-
ra vik tiga frontavsnitt. 
Om du vill veta mer om vilka typer av orga
nisationer som finns, vad de står för och hur 
man kommer i kontakt med dem, eller om 
du vill veta mer om VPK och den antiim
perialistiska kampen, så kan du ta kontakt 
med någorr medlem i VPK Lunds anti
imperialistiska utskott. Ring t.ex. Lars 
Bengtsson 13 20 95, Robin Cheesman 
1315 55 eller Gunnar Stensson 13 31 71. 

Afrikagruppen tillhör de äldsta solidaritets
organisationerna i Lund. Dess direkta före
trädare Sydafrikakom.mitten startades i 
början av 50-talet. Namnbytet avspeglade 
en vidgning av intresseområdet, men kon
centrationen ligger ännu vid Södra Afrika, 
som man bl a kan se av Afrikagruppernas 
tidn ing »Afrikabulletinem> - finns på Bok
caftft. Under senare år har f ö antalet Afri
kagrupper vuxit starkt. 

HYRESDEMONSTRATION 

Hyresgästföreni ngen i Lund har beslu
tat att gå ut en demonstratio n lörd agen 
den 4 februar i under parollerna ' För pris
paketet- mot hyreshöjning' . 
VB återko mmer med utförligare informa
t ion , men boka in dagen redan nu! 

VB har inför 1978 ställt några frågor till 
Ann Schlyter, aktiv i Lunds Afrikagrupp. 
Den som är intresserad av gruppen kan 
kontakta Ann, te/. 14 75 05 

En lite trubbig men nöd11ändig .fråga: vad 
tror ni kommer att hända i siidra Afrika 
under 1978 ~ 

Så myckl't är i alla fall klart att kampen 
fortsätter att utvecklas, både den militära 
som ju är hl'tast i Namibia och Zimbabwe , 
och den övriga. Och den har ju redan nått 
en hög nivå, både i Sydafrika med strejker, 
demonstrationer och andra former. och i 
Namibia (Sydvästafrika l, där den under 
det gångna året omintetgjort den »bantu
stan»-liisning som Vorster önskade. Något 
direkt genombrott i kampen kan man inte 
skönja just nu, men läget är sådant att ut
VL'cklingL~n kan gå rasande snabbt. Någon 
fö rhandlingslösning i Zimbabwe av det 
slag so m borgerliga tidningar spekulerar i, 
dvs en uppgiirclse med Smith, tror vi inte 
<dis är aktuell. 

- Och vad ska då Afrikagruppen göra? 
- Som lägd i södra Afrika är måste vi ha 
en hög allmän beredskap. En huvudupp
gift fiir oss blir emt:llertid den bojkottkam
panj mot Sydafrika som ska bedrivas un
der året. En rätt framgångsrik sådan be
drevs på 60-talct, och eftersom kunska
pen om och upprördheten över förhållan
dena i Sydafrika är utbredda kan vi vänta 
oss ett hyggligt resultat även nu. 

-- Det riir sej om en konsument bojkott, 
dvs mot sydafrikanska varor i butikerna? 

- - Det är bara en del. Bojkotten syftar till 
en isolering av apartheidregimen på alla 
plan - ekonomiskt, politiskt, kulturellt, 
vetenskapligt, idrottsligt osv. Men det som 
allmänheten kommer i störst kontakt med 
är väl den del som riktar sej mot sydafri
kanska butiksvaror - äpplen, apelsiner, 
fru k !konserver och annat av sydafrikanskt 

VB-TRÄFFEN! 

VB-red. är angelägna om att träffa sina 
läsare. För att göra en bra tidning behöver 
vi kontak t med våra läsare : artiklar, ideer 
till artiklar, kritik och synpunkter. 
I allmänhet får man tag på oss torsdagar 

· efter kll8 på Acu-press, Fredsgatan te! 
14 94 38. 
Speciellt är våra läsare välkomna tors
dagen den 26/1 , då vi lovar bjuda på kaf
fe och pepparkakor. 

1978 4·:e årg. 

ursprung. Den som vill ha en förteckning 
över aktuella varor kan kontakta mej. Cc
nom flygbladsutdelning osv utanför buti
kerna vill vi göra folk uppmärksamma. 
Men vi kommer även att agera för att Kon 
sum följer bojkotten i sin inköpspolitik 
och att inte Lunds kommun köper sydaf
rikanska varor. Att sådana bojkotter är 
k~nnbara för Sydafrika både ekonomiskt 
och politiskt vet vi av tidigare erfarenhet. 
Vad som är svårare att komma åt än kon
sumtionsvarorna men som ändå måste upp
märksammas är den svenska industrins han
del och samarbete med Sydafrika. I det 
sammanhanget vill vi påminna om att Alfa
Laval har en stor fabrik därnere och att 
även Tetra Pak har utvecklade fö rbindel
ser. I sådana fall kan man t ex försöka age
ra genom sin fackförening. Vi vill gärna bi
dra med råd och argument och är f ö tack
samma för alla rapporter om sydafrika
kontakter. 

- Vad kommer ni att syssla med utöver 
bojkottkampanjen? 

- Vi har. vår regelbundna verksamhet med 
sammanträden varje vecka, studiecirkel 
för nya intresserade, fortlöpand e diskus
sioner, ibland med gästande representan
ter för olika befrielseorganisationer, och 
arbetsmöten . Vi deltar också i ett lands
omfattande arbete på att skaffa svenska 
experter som är villiga att arbeta i Angola, 
Mosambik, Guinea-Bissau och Kap Verde
öarna, länder som ju drabbades hårt av de 
många utbildade europeernas flykt vid 
självständigheten. Hittills har ett femtital 
svenskar rest ner inom ramen för det pro
jektet. 

KU-FEST I MALMÖ 

Stormklockanfest på Kirsebergs fritids
gård lörd 21/1 kl 20.oo. Med bl.a. teater
gruppen Vänsterprassel, K U-Malmös egen 

sånggrupp , Göteborgs visgrupp och rock
gruppen Problem. 



Förliden helg avsl uta des VPK :s 2 5 :c partiko n
gress. För utförliga referat från kongn.:ssens 
debatter och beslu t hänvisar vi till VPK :s hu
vudorgan, Ny Dag nr 2 och 3 1978. Men några 
korta kompletteringar från lundahorisont kan 
vara på sin plats . 
I den partistyrelse so m valdes fanns ingen lun
dabo med. Anki Dahlin hade avsagt sig omval, 
och VPK Lund hade inte nominerat någon 
kandidat från Lund i stället för Anki. l stäl-
let stödde man Karin Len tz, Burlöv. Karin, 
som har sin dagliga gärn ing förlagd till Bokca
fet i Lund, gick direk t in som ordinarie leda
mot av partistyrelsen. Vi gratulerar partisty
relsen, som fått Karin i sina led och vi gratu
lerar Karin, som säkert får många fina upp
slag i partistyrelsen för sina dikter. 

Att Jörn Svensson , Mal mö , åte rvaldes med 
mycket högt röstetal är väl närmast en själv
klarhe t so m inte behöver nä mnas. 

VPK:s progra mko mrnission, som består av 
sju ledamöter, förnyades kraftigt, och till 
den valdes bl.a . Tomas l'etcrson , socio log 
från Lund . 

VB har tidigare redogjort för två kongressmo
tioner fnw Lund (se VB nr 37 och 41 llJ77) . 
Vad gäl1t;r motio nen om socialism och de
mo k;;:·i :;a avslogs denna av kongresse n och 

problematiken hänvisades till ett allmänt ut
talande om demokrati , som kongressen skul
le anta. Nu skedd e aldrig så, utan detta ut
talande -beslutade kongressen- sk ulle först 
gå ut på diskussion i partiets lokalorgani sa
tioncr. 
Lundamotioncn om barnpolitiskt program 
för V KP bifölls dock. 

Sk äncdelegationen vid kongressen gjorde bra 
ifrån sig. Malmödelegaterna märktes mest i 
allmänpolitiska ämnen och i den viktiga frå
gan om strategin för socialismen, medan lunda
dclegaterna framför allt gjorde sig gälla nde i 
kvinnofrågan och i internationella fr ågor. 

Vi ska avstå från at t göra en värdering av kon
gressen , men noterar ändå en sak: detta var den 
första kongressen efter Hagelklicke ns ut-
bryt ni ng. Den 2 5 :e partikongressen var de n 
förs ta på mycket länge , där samtliga delega-
ter hade ett och samma mål: att på bästa sätt 
föra kampen för socialismen fram åt. 

För andra året i följd blåstes det nya året in av Lunds kommunistiska blåsorkester. 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark acupress. Lu nd 

TRAFIKEN I 
BYT.AREGATAN 
Sedan parkerings- och varuhuset Fok us öpp
nade i november 1977 bar biltraf~ken runt 
Clcmenstorget , i Bangatan och inte minst i 
By taregatan ökat påtagligt. En lördag midd ag 
i december passerade ca 250 bilar i ti mmen 
rätt igenom By taregatan utan att ha något 
äre nde där, trots att genomfart inte är till
låten. Tillsammans med dc bilister som gör 
sig äre nde t.ex. till parkeringsgaraget eller 
till drivc-in-brevlådan måste denna trafik va
ra en plåga för alla cykliste r, fotgängare och 
för dem som bor i gatan. 
Kommunfullmäktige beslöt den 30 septem
ber 1976 efter framställning från trafiknämn
elen att anslå 15 .000 kr för kantstensöverfar
ter i Bytaregatan , dels vid Klostergatan och 
dels vid Knut den stores gata 'med hä nsyn 
till den stora korsa nde gångtrafik mängd som 
finns i dc två aktuella gatuavsni tten' för att 
citera- trafiknämnelen . 
Några sådana kantstensöverfarter har ännu 
15 månader senare inte ut förts. 
Som vanligt gy nnas bilisterna på bekostnad 
av andra trafikanter och dc boe nde non cha
leras helt. 
l en interpl'llation i kommunfullmäktige om 
dessa missförhållanden kräv er VPK att tidigare 
utfästelser infrias och att man också vidtar 
andra lämpliga åtgärder för att minska genom
fartstrafiken, t.cx . slopar markparkeringen i 
gatan och tar bort drive-in-brevl ådan. 


