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Fredagen den 8 september 

ETT STEG I RÄ'IT RIKTNING soLIDARITET MED CHILEs FOLK! 
Inför den stundande hyreskampen 
inbjöd Hyresgästavdelnin~en i Lund 
till presskonferens 1 gar for att ge 
sin syn på de lokala problemen. 

»Ett steg i rätt riktning>>, sa ville 
David Edgerton, hyresaktivist och 
ledamot i styrelsen för Hyresgä~
ternas Lundaavdelning, karakteri
sera de krav som Hyresgästernas 
Riksförbund ställt inför hyresför
handlingarna. Även om kraven in
te är tillräckliga, har hyresaktivis
terna över hela landet lyckats 
tvinga ledningen att börja röra sig 
åt rätt håll. även om det gar läng
samt. De krav man ställt pa staten 
är: 

I. Ingen hyra får höjas mer än 60 
öre/kvadratmeter och manad. 
Samhället skall betala resten. 
2. Bostadsbidragen måste förbätt
ras kraftigt och hyrestaket av
skaffas. 

3. Bostadsbyggandet maste ökas 
snabbt . Minst 70 000 bostäder 
varje år. 

Den största bnstcH i detta är att 
man mte ställ! kravet fullt ut om 
hyresstopp. Det atentar ocksa att 
se om dc krav man stälit kommer 
att leda till handling t.IIcr bara 
stannapa pappret. 
Hyresgästavdelningen 1 Lund ver
kar i alla fall vara fast besluten att 
göra nagot konkret. Man har ock
så ställt tre krav pa Lunds kom
mun: 
l. Kommunen maste kräva stat
liga subventioner t ill kommunala 
bostadsbolaget sa att hyran inte 
skall höjas (vilht i praktiken m
nebär hyrcsstopp, VB:s anm.). 
2. Kommunen måste införa laxe
stopp. 

3.Kommunen ma>te verka för ob
ligatorisk bostadsförmedling 
Thure Hultman, ombudsman 1 

Lundaavdelningcn, hade av nagon 
anledning glömt dt·n s..:narc ck
len av för~Ia kravet.. .. Dct ko;ii·· 
gerade' dock w cn ,tyrels~.:n cd
lem: 

Kommunen m:1ste g;i in och ta 
sitt ansvar OL h krav a ~tatliga sub
ventioner, sa alt hyran inte höjs 
i allinännyttig~ bostadsfördag. 
P.g.a. bruksvärdesprincipen kan 
då inte hy1an höjas hos priv:lt
värdarna. 

Taxehöjning:tr pawrkar di1å' hy
rorna. D.::t fungerar ucksa "In ett 
säti att smyghöja kommunahkd! 
ten. Mon bn ist:illct umfird.:la 
taxorna. Da vie . .::_ Jg:erton ptJ_r.:'kd-

dc att taxorna au gynnar indu
strier och storförbrukare. Thure 
Hultman ansa!! att den senaste 
höjningen av- vattentaxan var 
helt onödig. 

Den obligatoriska bostadsförmed
lingen är särskilt viktig i en stad 
som Lund med bostadsbrist och 
stor svart marknad för läg~enheter. 
Hyresgästavdelningen gör ett för

sök att kartlägga den svarta mark
naden men dd är svart att fa 
fram bcvi'i. 

Medlemsantalet har minskat i Hy
rcsg;iströrehcn. bade i Lund och 
hela i:J.ndct. \1an ansag att skrive
ricrna kring Singapore och 
arsmötet i varas spelade in. Vär
deringen av vad som hänt skilde 
sig naturligtvis mellan olika sty
relsemedlemmar. Hultman ansag 
i alla fall att samarbetet nu flöt 
bra med <,tyrelsen. trots att op
positionen har majoritet. 

Hur ska nu det här programmet 
föras ut konkret? Man ska bl.a. 
uppvaki~ komrnumtyrelsen på 
mandag och hoppas pa en viss 
viilvilja. Pa möten i avdelnin2:en 
nJsta vecka ska man diskut~ra 
en kampanjvcd.~'l 18-23 sept, då 
man bl.a. ~.ka halla apcllmöten 
pa M :uit.:nstorgct, Clemcnstorget 
och Fiilad~torget, ev. pa 11er 'täl
len. 
Det vt•rkar som om kampandan 
ar god hos hyre'igasterna i Lund . 
!lien för aL fa tyngd bakom kra
v~n kr~' 'i det t n brl!d upp<ilut
ning fr:m de f.:n<kiida mcdlem
,nam:l D.1 'mn' d<"t chans att 
;topv• hvrc,höjn•nglrna; Lund. 

På fem-årsdagen av militärkuppen 
i Chile, dvs. den 11/9, genomförs 
en demonstration på kvällen med 
facklor. 
Samling på Clemenstorget kl 
18.30, avmarsch kl 19. Avslutan
de möte på stortorget med tal 
av Chilekommitten, kort resolu
tion av Salvadar-Allende-kommit
ten i Skåne samt musik med all
sång. 
Efter demonstrationen hålls det 
ett möte p å stadsbiblioteket, hör
.salen, kl 20. Där blir det för
utom musik och film ett upprop 
från arbetsgruppen för Raul Sen
die (uruguayansk kamrat i fang
else) samt ett längre anförande 
av Tom Albert s från Chilekom
mitten om utvecklingen i Chile 
från kuppen 197 3 och läget idag, 
ekonomhkt, politiskt, sodalt o.:h 
kulturellt. 

Demonstrationens plattform ly
der: 
Stöd det chilenska folkets kamp 
mot fascismen - för socialism' 

Frige de politiska fångarna! -
Erkänn de försvunna fångarna! 
Stöd motståndet bojkotta jun
tans Chile! 
Stöd motståndet bojkotta dik-
taturen! 
Bekämpa imperialismen! 
Inga förpassningar t ill diktaturen i 
Chile! 
Asyl åt politiska 11yktingar! 

VPK UTMANAR 
BORGARNA 

Nu drar valrörelsen Igang bland _ 
äpp len och tomater nere på Mår- · 
tenstorget Det är VPKs debatt
mötesserie »Ett år t ill valet» som 
börjar nu på lördag kl 11 med en 
debatt med Centern. Från VPK 
kommer KU-aren Hasse Persson 
och Centern ställer upp m ed skol
styrelseordföranden m.m. Nils 
Arne Andersson. Temat är ung
domsarbetslösheten och formen 
är en kort debatt i det fria mel
lan kl 11 Och 12 på torget. 

GRIP EFTER BOKEN: DEN ÄR ETT VAPEN! 
För hösten planerar VPK-Lund 
följande studiecirklar : 

MARXISTISK GRUNDKURs 
Om underlaget är stort nog 
blir det en grundkurs inom var
je stadsdelsområde. 
Universitetsfolk a nmäler sig till 
LKHF:s grundcirkeL 

ARBETSPLATSKAMPEN OCH 
FACKET 
behand lar grundläggande fragor 
om partiets inriktning på ar
betsplats- och facklig/politisk 
kamp. I första hand bör denna cir
kel studeras tillsammans med 
andra på samma arbetsplats, där 
det k;illske redan finns en ar
betsplatsgmpp. Cirklarna kan 
ocksa ordnas så att de som till 
hör sam ma yrkesomräde ha en 
gemensam cirkel. 

KVINNOKAMP - FÖR SOCIA
LISM OCH FRIGÖRELSE 
Här diskuteras kvinnokamp
klasskamp , behovet av särskilda 
kvinnoorganisationer, kvinnorna i 
de socialistiska länderna mm . 
Na turligtvis är ocksa män väl
komnat 

KU:S ELEVFACKLIGA 
CIRKEL 
för dig som går i sko lan. Halva 
tiden ägnas åt elevfacklig kamp 
och KUs skolpolitik och andra 
halvan åt KUs polit ik i allmän
het. 

SYMPATISäRCIRKEL 
om fym möten för dig som är 
intresserad av VPK, men tycker 
att du vill veta mer om partiets 
politik och organisation. 

Anmäl dig före 15/9 till: 
VPK Lund, Bredgatan 28 , 222 21 
Lund, te! 13 82 13 to 18-20 och 
lö 10-12. 
KU Lund, samma adress, te! 

123 I 23 på vardagkvällar . 



'VIV A EL XI :e FESTIV AL! 
Här fOljer andra delen av ar
tikeln från förra numret om 
Vdrldsungdomsfestiualen på 
Cuba av Marie Köhler. 

På kvällarna åkte vi ofta iväg 
sent på möten, konserter 
eller liknande. Trots att vi för 
det mesta var trötta var det o
troliga upplevelser. 
En kväll kallades »Cubanerna
tar-emot-i-sina-hem» och vi 
åkte buss från vår förläggning 
i Havanna som glittrade av 
ljus . överallt stod det männi
skor framför pyntade hus och 
vinkade och ropade efter oss. 

ABBA -KOMMUNISTER? 

Vi stannade i ett kvarter där 
man tog emot oss med tal av 
kvarterskommittens ordför
ande, en 30-årig kvinna, och 
vår nationalsång. Därefter 
bjöd man på mat och dryck 
uppdukat mitt på gatan . Det 
blev dans i den varma natten 
och för att hylla oss hade 
man skaffat fram en ABBA
skiva! Några ungdomar berät
tade att de trodde att ABBA 
var progressiva kommunister 
eftersom de ju varit i Sovjet! 
De blev därfö r väldigt förvå
nade när vi berättade hur det 
verkligen låg till med ABBA 
och kommunismen. 

CDR-KOMMITTEERNA 
Det var alltså en kvarterskom
mitte- en CDR-kommitte -
som tog emot oss. Jag pratade 
med flera av dem som bodde 
där och de berättade att ca 
200 människor var medlem
mar i denna kommitte. De ha
de jobbat mycket med att 
förbereda festivalen och var 
nu mycket glada att få ta 
emot oss. Speciellt barnen 
tyck te att det var roligt ef
tersom de skulle få massor 
med nya autografer i sina 
block. 
CDR-kommitteerna startades 
1960 i den hårda tiden strax . 
efter revolutionen, för att 
som förko rtningen betyder 
försvara revolutionen genom 
att bevaka och avslöja 
fienden. Samma uppgifter 
kvarstår naturligtvis men dess
utom har de sociala och eko
nomiska funktioner i bo
stadsområdet, men även för 
hela landet. 
J ag gjorde många bekantska
per. Speciellt en kvinna i 65-
års åldern gjorde ett djupt 
intryck på mig. Hon berät
tade om tiden före revolu
tionen, om hennes lycka att 
nu leva i ett socialistiskt land 
och se sina barnbarn växa upp 
där, om hennes och Cubas 
tacksamhet till de socialis
tiska länderna för deras stöd 

och om det självklara i att 
Cuba nu hjälper länder som 
behöver det. Ja, när vi läm
nade kvarteret var det många 
som hade fått vänner kanske 
en del för livet. 

FIDEL CASTRO 

Festivalen gick mot sitt slut. 
Det var dags för avslutningen. 
l miljoner kubaner slöt upp 
med oss på revolutionsplatsen 
där Fidel Castro höll ett av
slutningstal. Över folkhavet 
viftade tusentals vimplar bi
fall till honom när han beto
nade solidariteten med folken 
i Palestina, Vietnam, Argenti
na, Sahara, Chile ... 
Världsungdomssången sjöngs 
avslutningsvis på alla språk. 
Vi som lämnade Cuba skall 
aldrig glömma vad vi varit 
med om. För många av oss 
var det det mest fantastiska 
hittills i våra liv . 
Bara invigningen av festivalen 
var helt förstummande. De 
olika delegationerna, som 
kom marscherande, nej dan
sande in i stadion med in
strument, särskilda dräkter, 
de afrikanska med spjut, de 
holländska på cyklar, po
lackerna med parasolL.. 
Och sedan uppvisning i gym
nastik med mer än tusen del
tagare på planen och det hela 
som exploderade i ljus, färger, 
fyrverkeri. 
Under hela invigningen satt 
l 000 pionjärer på en läktare 
och var och en av dem var en 
del av ett jättelikt konstverk. 
Genom att byta färgade papp· 
och tygbitar som de höll skif
tade konstverket motiv ett 
40-tal gånger. Det var fjärilar, 
festivalblomman, fanor, 
kubanska hjältars porträtt. 

Ett till synes opåkallat sus i 
publiken fann man alltid vad 
som hände på pionjärläkta
ren. 

SVENSKA ARTISTER 

Eller de kubanska konser
terna med artister som CaJ
los Puebla, Sara Gonzales .... 

Ström och Los Suecos:Ulf 
Dageby, Bertil Goldberg, 
Michael Wiehe och Björn 
Afzelius som också uppskat
tades att erbjuda. 
Den kubanska gästfriheten 
skall vi heller aldrig glömma. 
Flera gånger blev jag bjuden 
hem till kubanska hem och 
det var ett trevligt sätt att få 
reda på hurdan kubanernas 
vardag är. 
Kubanernas hjälpsamhet 
visste heller inte några grän
ser. De kunde följa en genom 
hela stan på fullpackade bus
sar, med vänligt sinnade män
niskor, för att försäkra sig om 
att man hamnade rätt. 
Och aldrig skall vi glömma 
det arbete det kubanska 
folket lagt ner på festivalen 
och på att vi skulle känna oss 
välkomna och hemma på 
Cuba. Och Cuba lyckades 
mycket tack vare den mate
riella hjälp ' som de socia
listiska länderna bistod med. 
Viva el XI festival! 
Viva la solidaridact antiimperi
alista, la paz y la amistad l 
Viva Cuba! 

. \Il STREJKAR R 
ARBETAREs FRAMTID'' 

SOLIDARlTETSMÖTE FÖR OCH MED BODEN
ARBETARNA FRÄN BIL OCH TRAKTOR , 
SOM KOMMER Dl REKT FRÄN ARBETSOOMSTOLEN 
MEDVERKANDE: 
JÖRGEN LÅNG M. FL. FRÅN Bll OCH TRAKTOR 
LUNDS KOMMUNIST15KA BLÅSORKEsTER 
LILLA TEATERN M.FL. 
STADSBIBL. HÖR L LÖRD. 9 SEPTEMBER KL.l9.oo. 

STÖD BODENARBEl ARNAS STREJK l KAMPEN t-IOT SAr s LÖNE.STOPPl 
BORT MED DE OBEGRANSAOE. STREJKSKAOE.STÄNOE.N UR MBL! 
BIDRAG TILL STREJK.FONDEN 
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Ansv. Utg. Ulf Nymark . Satt och tryckt av VB-red på ACU-press i Lund 


