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Fredagen den ':J JUni 1 ~t~ 

Hur går det för Bokcafet? 
Som omnämndes i förra VB driver Bokca
fdt under maj och juni en aktietecknings
kampanj. Sven-Erik Torhell som pi Bok
cafdt är ansvarig för denna svarar här pä 
nigra frägor frän vAr utsände. 

VB : Varför just en aktieteckningskam· 
panj? 

S-E : Som du vet är Bokcafet i Lund ett 
aktiebolag. Det innebär att vi t ex är 
skyldiga att i våra rut~er följa aktieb•
lagslagens bestämmelser. Många kanske 
känner att de vill stödja Bokcafet på nå
got sätt, och då är ju delägarskap bra. 

Vad innebär det att vara aktieägare i Bok
cafet? 

Först och främst att vi får ett välbehövligt 
ekonomiskt stöd. Dessutom innebär det 
ju att man får tillträde till vår bolagsstäm
ma som är Bokcafets högsta beslutande 

l 00.000 11ya jobb 
VPK har glltt ut i en kampanj om hundra 
tusen nya jobb pä ett lir. 

Någon tycker kanske att det filter likt 
centerpartiets beryktade vallöfte frän 
1976, ett löfte som ju Fälldin fätt käka 
upp åtskilliga gånger. Ja , man då ska man 
minnas att det faktiskt låg en riktig tanke 
längst bakom kravet. Arbetslösheten och 
undersysselsättningen i Sverige var redan 
under »högkonjunkturllret» 1974 sä stor 
att det faktiskt hade krävts 400 000 nya 
jobb för att skapa full sysselsättning. 

Om det någon gång kan ha funnits en 
fumlig välvilja bakom Fälldins tanke sä 
vet vi hu att den inte tålde konfrontatio
nen med den härda verkligheten i rege-

organ. Den hålls minst en gång om året 
och där läggs de stora linjerna för verk
samheten fast, styrelse väljes mm. 

Vilket mål har ni satt upp för kampanjen. 
och vilka vänder ni er till? 

Målet är att teckna 300 nya aktier och 
därmed få in trettiotusen kronor. Efter
som Bokcafet förutom leverantörskredi
ter inte har några andra lån hos t ex ban
ker så är vi för vår långsiktiga konsolide
ring heroende av detta stöd. I första hand 
vänder vi oss naturligtvis till dem som ut· 
nyttjar vår service, dvs våra kt,mder. Både 
de som bor-i stan och alla våra postorder
kunder. Eftersom det var hela tre år sedan 

vi gick ut med en liknande kampanj vän
der vi oss särskilt till alla nya kunder som 
vi fått sedan dess. 

Hur har det gått hittills? 

Vi är nu uppe i cirka femtontusen, vilket 

ringen Bohman (det sa VPK frän början, 
men Fälldin lyssnade av någon anledning 
inte på oss). l stället går vi ju nu mot en 
arbetslöshet som undan för undan blir 
allt värre. 

Men varför kräver dll VPK 100 000 
nya jobb om det behövs fyra eller fem 
gånger sä många? Jo, vi begär inga under 
av kapitalismen, och det rör sej som sagt 
om ett krav som vi vill ha förverkligat på 
ett år. Ett konkret krav, av tabellen ne
dan ser vi hur jobben skulle fördelas. Och 
vi har också beräknat kostnaden, åtta 
miljarder netto. Företagen fick 45 miljar
der i subventioner i fjor . 

Nu för VPK ut den här kampanjen 
också i Lund. Ni kommer att höra av oss! 

• ökad takt i byggande av bostäder och barnstugor 21.000 
SA HÄR • ~kad personal vid barnstugor och fritidshem 13.000 

KAN DET 
• Okad personal inom sjukvård och äldreomsorg 11.000 
• Utökad kollektivtrafik . 12.000 

GÖRAS • Alternativ energiproduktion och miljöarbeten 8.000 
• Ungdomsarbeten i kommunerna, idrotts-, fritidsanl. 21.000 
• Ätgärder inom varvs-, gruv-, stål- och textilindustrin 14.000 

Antal årsarbetare 100.000 

VÄ.NSTERPARTIET KOMMUNISTERNA 

t 978 4:e årg. 

är något mindre än vad vi räknat med vid 
denna tidpunkt. Från början skulle vi ba
ra haft kampanjen en månad, men p g a 
att vi kom ut med information sent så 
har vi förlängt den t o m sista juni. Hit
tills har vi dock bara bearbetat våra loka
la kunder. 

Finns det möjlighet för dem som så ön
skar att gå in och teckna aktie senare? 

Givetvis. Jag vill också tillägga att det in
te kommer att dröja tre år till nästa kam
panj. Eventuellt kör vi igång igen redan 
till hösten. 

Till sist, hur är läget just nu? 

Som vanligt går försäljningen ner lite nu 
på sommaren. Ekonomiskt ~r det inge~ 
större kris just nu. Som vanligt saknar VI 

folk till kassan osv. Bäst hjälpta blir vi all
tid om någon ställer upp och jobbar frivil
ligt några timmar i veckan. 

HCS 049, 
en vi t Volkswagen, bröt onsdagen den 3 1 
maj kl 14.30 mot genomfartsförbudet i 
Bytaregatan. Föraren körde raka vägen 
mellan Bantorget och Clemenstorget. 

Han var i stort sällskap om än inte i 
gott. Bakgrunden till demonstrationerna 
i Bytaregatan är ju att tusentals bilister 
om dygnet trotsar förbudet. Nu riktar sej 
aktionerna visserligen i första hand mot 
de styrande kommunalpolitikerna, som 
försöker dupera den av trafiken störda 
opinionen med på förhand verkningslösa 
åtgärder som genomfartsförbudet, och 
i andra hand mot polisen som gladligen lå
ter dessa tusentals lagbrytare löpa. Men 
den måste även nkta sej mot de enskilda 
lagöverträdarna, som för att vinna 30 se
kunders kortare körsträcka väljer en för
bjuden väg genom en smal och för fo t
gängarna farlig gata. 

För att statuera några små exempel ha
de vi i aktionsgruppen tänkt att på an- · 
nonsplats i SDS och Arbetet påpeka ovan
stående lagbrott (och kanske andra). Bå
da tidningarnas annonsavdelningar fann 
emellertid, efter lite dividerande, att det 
skulle strida mot tidningarnas politiska 
(= kommersiella) intressen att ta in en så
dan annons. 

En väg har således stängts för oss. Men 
det finns fler! 

Aktionsgruppen mot olaglig genomfart i 
Bytaregatan 



Novell: BETRAKTAREN 
Här följer fjärde och sista delen av vår 
lundanovell Betraktaren, skriven av 
signaturen Jonny MB 

Den duvblå Volkswagenbussen svänger in 
p_~ sjukhusområdet. Den sista urlastningen 
ror Idag. Mannen tänker på kvällen, först 
e!:'- skön dusc~, sedan sträcka ut sig fram
for TVn på sangen med en kall pilsner. 
Den fuktiga hettan är nästintill outhärdlig 
nu. Mannen känner en tyngd över bröstet 
som försvårar andningen. Svarta hotfulla 
moln tornar upp sig över staden.De förs-
ta regndropparna faller på vindrutan. Man
nen stoppar ner sin pipa i bröstfickan och 
parkerar bussen bredvid cykeln. En arbets
oag över, tänk att önska liver ur sig själv 
genom att med glädje notera att ännu en 
~ag gått, funderar mannen och låser upp 
sm cykel. Men en känsla av välbefinnanGe 
sträcker han ut bentagen, känner den he-
ta vinden bli något svalare ju fortare han 
crklar. _Tar sakta den skarpa svängen för-
bi akutmtaget, människorna som är på väg 
iri ser tomma ut i ansiktena, som om ingen
ting längre berör dem. Det gör det kans-
ke inte heller. 
Längre ner på gatan ser mannen en klunga 
som står och tittar ner mot korsningen, han 
blir nyfiken och saktar farten. Men där 
finns ingenting kvar att titta på. Mannen 
cyklar dit människorna tittade. Nere i kors
ningen står bilarna stilla, ja några står till 
och med nästan på varandra, förarna står 
bredvid och betraktar förundrade sina for
don. Mannen ser en man som pekar nedåt 
gatan, han hör en kvinna skrika hysteriskt 
när någon hjälper hennes blödande man 
ut ur bilvraket. 

Insändare 
Nu i sommarens grönska är det skönt att 
parker och andra grönområden finns . Men, 
varför detta evinnerliga planterande av alle
ha..rtda prydnadsbuskar, träd och blommor. 
En bra ide vore att plantera en del nytto
växter istället. Låt Lunds parker till nästa 
höst vara fyllda med bärbuskar och frukt
träd. Tänk vad gott att kunna gå ut i 
grönskan och bara plocka till sig. Plommon, 
äpple, björnbär, hallon, vinbär, krusbär osv 
i all oändlighet. 
säkerligen finns det en massa praktiska och 
byråkratiska hinder men fmns bara viljan så. 
Ett problem blir vem som får rätt till frukt
en och mitt ~ar \>lir att det får den .:;om 
ids .PJocka. UCh mgenting är väl vackrare 
än {')lommande fruktträd . 

MBBR 

Frige Raul Sendic! 
Vi vill påminna om den kampant som 
pågåi runt om i Sverige och 1 manga 
andra länder för frigivandet av fack
föreningsmannen Raul Sendic. Sendie 
var - som ni väl minns - ledare för 
MNL (Tupamaros) i Uruguay. Vpk
Lunds styrelse har· uttalat sitt stöd 
för kampanjen. 

Med enl känsla av likgiltighet fortsätter man
nen sin utstakade väg. Vad som än har hänt 
s~ berör det inte mannen, så länge det inte 
hindrar honom på hans väg mot hemmet. 
Mannen passerar parken, grävskoporna har 
stannat,~et är ~yst så när so_~ på ett lång
draget gäll-c skrik. Ute på grasplanen ligger 
en darrande hund bredvid en stor hög med 
böcker i mjuka pärmar. Annars är det tomt 
här som annars brukar finnas mycket folk, 
sommarflanörer och studenter.Skriket hörs 
tydligare, det verkar komma från den stora 
grå stenbyggnaden med två torn som ligger 
utslängd mitt i parken. Den används av och 
till för religiösa högtider. Mannen har fun
nit att det är det enda svala stället att fmna 
i denna hemska stad, omgärdad av bara åker 
och inget hav på två mils omkrets. 

Att det är någon som skriker inne i kyrkan 
bekymrar inte mannen nämvärt. Han har 
själv funnit akustiken lämplig för höga skrik, 
men det han hör nu verkar inte som något 
för nöjes skull. Mannen blir nyfiken, be
slutar sig för att se vad som står på. Det är 
fler än han med samma avsikt, från banken 
kommer en hel hop, allra sist kommer en 

tjock bankkamrer pustande. Mannen ser 
hur en medelålders kvinna står kvar vid 
bankautomaten, så hörs det en smäll ut ur 
automaten rinner vackert rödmålade 'sed-
lar tillsammans med plåtrester och nerfall
na stenar. Kvinnar ser förtvivlad ut och 
springer på höga klaekar runt hörnetJngen 
utom mannen tycks ha lagt märke till det 
som hant. Alla har försvunnit in i kyrkan. 
Affärerna längs gatan är tomma dörrarna 
står på vid gavel. ' 
Från kyrkan hörs skriket , nu något hesa-
re men lika utdraget som tidigare blandat 
med stön och utrop från åskådarn~ . Man· 
nen står kvar, tar fram sin pipa, stopp~ 
den omsorgsfullt, känner hur tobalciröken 
lägger sig som ett moln i den vindlösa luf
ten. Molnet hänger tungt, så hörs den förs
ta knallen. Plötsligt tystnar ljuden för en 
stund inne från den stora stenkolossen. ' 
Långt borta -i den tysta tomma staden hörs 
sirener som snabbt kommer närmare. Som 
i ultr~.rapid faller det södra tornet till mar
ken. Annu en dov knall hörs och det andra 
~ornet klyv~ mitt itu. stenarna regnar ner 
rgatan, skrik och skrål. 
Mannen tar sin cykel och för hem. Ännu 
en, ännu en, tänker han. 

Internationella Barndagen 
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En glimt från pjäsen Häxsoppa, som framfördes i folkets Park lördagen den 
3 juni. Häxsoppa var ett ev de många tre~·liga inslagen i den fest på Internationella 
barndagen, som ordnades av bi.a. SKV (Svenska kvinnors vänsterförbund). 

Ansv. utg. Ulf Nymark. Satt och tryckt pli Acupress i Lund av VB-red. 


